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RESUMO: A indústria de petróleo é um dos setores com maior potencial de degradação 

ambiental, sendo a água produzida o resíduo mais relevante. A complexa composição química 

e o elevado volume gerado deste efluente exigem um rigoroso controle e gerenciamento. 

Assim, antes de ser descartada, reinjetada em poços ou para outra finalidade esta água deve 

ser tratada de acordo com a legislação ambiental vigente. No que se refere ao tratamento de 

água produzida para remoção do teor de óleos e graxas, a técnica combinada 

floculação/flotação por ar dissolvido vem sendo bastante estudada. Na etapa de floculação 

vem sendo utilizado floculantes químicos convencionais de elevado custo e não-

biodegradáveis. Nesse contexto, avaliou-se a eficiência de remoção do teor de óleos e graxas 

da água produzida através da técnica combinada floculação/flotação por ar dissolvido 

utilizando a mistura de floculantes natural de Moringa oleífera e dois floculantes comerciais 

“C” e “D” (já utilizados na indústria), objetivando deixar a água produzida nas condições de 

descarte. Os ensaios foram realizados segundo planejamento experimental para avaliação 

estatística da influência da concentração total de floculante, tempo de mistura lenta e tempo 

de flotação na eficiência de remoção do teor de óleos e graxas. Além disso, para cada mistura 

e suas respectivas proporções estudadas, obtiveram-se modelos matemáticos. O tratamento do 

efluente utilizando a mistura do floculante Moringa oleífera e floculante comercial “D”, com 

proporção de mistura em base volumétrica 50:50%, atendeu os requisitos ambientais em todas 

as condições avaliadas; enquanto, nas mesmas condições, não foi possível utilizando a 

mistura do floculante Moringa oleífera e floculante comercial “C”. Também verificou-se a 

eficiência de remoção de óleos e graxas com mistura do floculante Moringa oleífera e 

floculante comercial “D” com proporção de mistura em base volumétrica 70:30% 

(respectivamente) sendo esta condição de interesse ambiental, uma vez que foi possível 

atender os requisitos ambientais para descarte da água produzida. Todas as misturas do 

floculante de Moringa oleífera e floculantes comerciais “C” e “D” estudadas mostraram-se 

eficazes na adequação da água produzida para descarte. Finalmente, avaliou-se o efeito 

potencializador da Moringa oleífera sobre o floculante comercial “D” na remoção do teor de 

óleos e graxas da água produzida.  
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ABSTRACT: The Oil Industry is one of the sectors with greatest potential for environmental 

degradation and the produced water is the largest waste stream generated in this industry. The 

complex chemical composition and the high volume generated of this effluent hold a strict 

control and management.  In accordance with current environmental legislation the water 

should be treated before final disposal, reuse or recycle including underground injected vapor 

to increase oil production. In view of the treatment of produced water for oil and grease 

content removal, the combined technique flocculation/dissolved air flotation has been 

extensively studied. In the flocculation step has been used high cost flocculants of chemical 

industry which are non-biodegradable. In this context it was evaluated the removal efficiency 

of oil and grease content from produced water by the combined technique 

flocculation/dissolved air flotation using Moringa OleíiferaM.O) a natural flocculant blended 

with two commercial flocculants “C” and “D” (currently used in the oil industry), aiming to 

let the water produced in the disposal conditions. The experiments were conducted by means 

of statistical experimental design evaluating the influence of the total concentration of 

flocculants, slow mixing time and flotation time over the efficiency of oil and grease content 

removal. Moreover, for each mixture and their respective ratios studied, were obtained 

mathematical models. The effluent treatment using the mixture of Moringa oleífera and 

commercial “D” flocculants with mixing ratio of 50:50 (%, volume basis) achieved the 

environmental requirements in all conditions evaluated, while, under the same conditions it 

wasn’t possible using the mixture of Moringa Oleífera and commercial “C” flocculant. The 

oil and grease removal content efficiency using a mixing ratio of 70:30 (%, volume basis of 

M. O and commercial flocculant, respectively) showed to be an interesting condition to reach 

the environmental requirements for produced water disposal once all mixtures of Moringa 

Oleífera and commercial flocculants “C” and “D” achieved satisfactory experimental results 

for produced water disposal. Finally, we evaluated the effect of improvement of Moringa 

oleífera into commercial flocculant “D” on oil and grease removal content efficiency. 

 

Keywords: produced water, flocculation, Moringa oleífera, dissolved air flotation.  
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SAO: Separador água óleo 

 

TOG: Teor de Óleos e Graxas 

 

TOGfinal: Teor de óleo e graxas final (depois do tratamento) (mg/L) 

 

TOGinicial: Teor de óleo e graxas inicial (antes do tratamento) (mg/L) 

 

UO-RNCE: Unidade Operacional do Rio Grande do Norte e Ceará 
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1. Introdução 

 

 Uma das características da indústria do petróleo é a geração de água produzida que é 

constituída de diferentes compostos prejudiciais ao meio ambiente tornando-a (água 

produzida) um dos agentes de degradação do meio ambiente (Gomes, 2014). 

Atualmente, esta água não apresenta interesse econômico nas atividades de produção 

da indústria petrolífera. De acordo com Thomas (2001), a quantidade de água produzida 

associada com o óleo é bastante variável e ao longo da atividade de produção do poço essa 

quantidade vai se elevando, podendo atingir próximo de 100% em volume. 

Devido a esta grande quantidade de volume gerado no processo de produção e sua 

composição química diversificada, o descarte ou reúso da água produzida representa um dos 

aspectos ambientais mais estudados da indústria do petróleo (Dowdall & Lepland, 2012). 

Assim, antes de ser descartada em recursos hídricos, reinjetadas em poços ou em qualquer 

outro destino, esta água deve ser tratada dentro do que é exigido pela legislação vigente. Esta 

necessidade de adequação a legislação ambiental como também a fiscalização intensa, resulta 

na busca da indústria petrolífera em melhores condições do processo e reagentes utilizados, de 

forma a reduzir estes danos ambientais (Magalhães, 2014).  

Existem diversos métodos de tratamento para águas oleosas. Dentre eles, a flotação 

tem se mostrado bastante eficiente, pois os outros métodos não são eficazes para remover 

grande parte do óleo emulsionado devido ao diâmetro crítico das gotas de óleo (Gu & Chiang, 

1999), enquanto a técnica de flotação separa agregados resultantes da adesão entre as bolhas 

de gás e as gotas de óleo (Lédo, 2008). Dentre os tipos de flotação, os que vêm sendo 

utilizados e indicados para o tratamento de águas oleosas: flotação por ar dissolvido ou 

induzido, eletroflotação e flotação em coluna (Santander, 1998 apud Rosa, 2002; Rubio et al., 

2002).  

Diversos estudos possibilitaram a consolidação do processo de flotação por ar 

dissolvido (FAD) como uma técnica viável tanto na adequação à regulamentação ambiental 

quanto ao custo associado a este processo, tornando-o bastante empregado em várias áreas de 

tratamento de águas e efluentes (Coutinho, 2007). 

Uma forma de reduzir a turbidez e o teor de óleos e graxas (TOG) da água produzida 

com maior eficiência é a introdução de uma etapa anterior à técnica FAD, a saber, a etapa de 

floculação (Magalhães, 2014). Nesta fase de pré-tratamento, objetivando favorecer a 
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formação de agregados das gotas de óleo, vêm sendo utilizados polieletrólitos comerciais que 

possuem elevado custo e não são biodegradáveis (Magalhães, 2014; Garrido, 2015). 

Desde os anos 80 vem sendo avaliado o uso da Moringa oleífera em diferentes tipos 

de tratamentos de água para consumo humano, efluentes industriais e águas residuais 

(Ribeiro, 2010).  A Moringa oleífera é um floculante natural disponível em diversos lugares 

do mundo, incluindo o Brasil (Borba, 2001). 

 O estudo desenvolvido por Magalhães (2014) verificou que a utilização do floculante 

natural à base de Moringa oleífera na forma pura, obtido em laboratório, como floculante 

usado no pré-tratamento na remoção de óleos e graxas da água produzida pela técnica de 

flotação por ar dissolvido não chega a atender as condições de descarte, conforme determina a 

resolução CONAMA n° 430/2011. 

Como a Moringa oleífera na sua forma pura não se mostrou capaz de adequar à água 

produzida conforme exigência do órgão regulador, Garrido (2015) verificou a eficiência da 

mistura do floculante de Moringa oleífera industrial com dois floculantes comerciais tipo (A) 

e tipo (B) na proporção de 50%:50% (base volumétrica), e constatou que estas misturas 

mostraram-se eficientes na remoção do teor de óleos e graxas da água produzida de forma a 

adequar a água tratada às condições de descarte e potencializando o uso deste floculante 

natural. 

 Dentro deste contexto, este trabalho consiste na continuação dos trabalhos anteriores 

de Magalhães (2014) e Garrido (2015) como parte de um projeto de pesquisa desenvolvido 

em parceria com a Petrobras, onde são avaliados quatro floculantes utilizados pela empresa. 

Dessa forma, será avaliado a eficiência de remoção do teor de óleos e graxas (TOG) da água 

produzida utilizando a técnica combinada floculação/flotação por ar dissolvido com mistura 

de polieletrólitos comerciais (dois tipos distintos) e um floculante natural à base de Moringa 

oleífera industrial a fim de se adequar as exigências legais estabelecidas como também 

potencializar o uso do floculante natural que apresenta-se como alternativa ambientalmente 

viável e também, possivelmente, econômica. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

  

 Avaliar a eficiência de remoção de óleos e graxas no tratamento de água produzida da 

indústria do petróleo através da técnica combinada floculação/flotação por ar dissolvido a 

partir da mistura de floculantes comerciais (floculante comercial “C” e floculante comercial 

“D”), com características de polieletrólitos, com floculante natural à base de Moringa 

oleífera. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar os resultados através da utilização de planejamento experimental associado às 

ferramentas estatísticas; 

 Obter um modelo decorrente do planejamento estatístico experimental que represente 

à eficiência de remoção de TOG em função das variáveis: concentração total de 

floculantes, tempo de mistura lenta e tempo de flotação; 

 Avaliar as duas misturas (floculante comercial “C” + floculante natural à base de 

Moringa oleífera e floculante comercial “D” + floculante natural à base de Moringa 

oleífera) na remoção de TOG da água produzida de acordo com a legislação ambiental 

vigente e identificar a mistura que melhor atende às condições de descarte; 

 Verificar as condições ótimas para mistura que apresentar melhores resultados;  

 Avaliar a remoção de TOG com mistura de floculantes natural e comercial em 

proporções de interesse industrial; 

 Verificar o efeito potencializador ou inibidor da Moringa oleífera na mistura de 

floculantes. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

 Neste capítulo serão abordados os principais aspectos teóricos relacionados ao 

trabalho desenvolvido para melhor compreensão do mesmo. 

 

2.1. Água produzida 

  

 Durante a produção de óleo e gás ocorre também a produção de um volume 

significativo de água juntamente com impurezas, onde o interesse econômico é apenas na 

produção de hidrocarbonetos. Além disso, durante o percurso do óleo do reservatório até a 

superfície ocorre a formação de emulsões (Thomas, 2001). 

 A água produzida é a água proveniente de formações subterrâneas juntamente com 

óleo e/ou gás e durante as atividades produtivas destes fluidos é trazida à superfície associada 

aos mesmos (Veil et al., 2004). 

 Dentre os fatores que influenciam as características da água produzida, dois afetam 

significativamente as características físicas, químicas e biológicas desta água: a formação 

geológica e a localização geográfica do reservatório (Steweart & Arnold, 2011).  

 As águas provenientes de formações produtoras de óleo e gás apresentam sais, 

microrganismos, compostos químicos residuais da produção e gases dissolvidos, além de 

material em suspensão (Thomas, 2001; Fakhru’l-Razi et al., 2009). 

 Nunes (2009) afirma que, geralmente, a salinidade e o teor de óleo existentes na água 

de produção são os fatores que determinam o processo de tratamento como também o local de 

descarte do efluente após o tratamento. 

 Segundo Thomas (2001), a água produzida deve ser descartada próximo ao campo 

produtor para evitar problemas de transporte e armazenamento, bem como desperdício de 

energia. Deste modo, no caso de campos marítimos (offshore) esta água é lançada ao mar nos 

níveis de teor de óleo e graxas exigidos pela legislação; e em campos terrestres (onshore) a 

água produzida é descartada após ser tratada ou reinjetada em poços na forma de vapor para 

recuperação avançada de óleo. 
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2.1.1. Composição 

 

 A água produzida é composta de substâncias inorgânicas (sílica, sais incrustantes, 

metais, materiais radioativos, entre outros), substâncias orgânicas (óleo bruto leve ou pesado e 

gases), bactérias sulfato-redutoras e bactérias anaeróbicas. Esta composição e suas 

concentrações não são fixas e irão variar de acordo com a localização geográfica e formação 

geológica (Steweart & Arnold, 2011; Bader, 2007). 

Na etapa de separação de óleo as frações mais pesadas de componentes orgânicos são 

removidas enquanto as frações mais leves de constituintes orgânicos aparecem na água 

produzida (Neff et al., 2006). Ácidos carboxílicos de baixo peso molecular (C2 – C5), cetonas 

e álcoois são os componentes orgânicos mais solúveis na água produzida (Santana, 2009). 

A presença de compostos inorgânicos na água de produção está relacionada à 

quantidade de sais, onde o teor pode ultrapassar, em média, três a quatro vezes ao da água do 

mar (Thomas, 2001; Carvalho, 2011). 

Para a caracterização da água produzida alguns parâmetros são mais relevantes, onde 

podem ser incluídos a salinidade, dureza e teor de óleos e graxas (TOG). Em relação ao 

descarte da água produzida, o parâmetro mais indesejado e estudado é o teor de óleos e graxas 

(Segui, 2010 apud Santana, 2012).  

 

2.1.2. Descarte e reúso 

 

O descarte de água deve ser feito de acordo com o que é regulamentado pelo órgão de 

controle ambiental (Res. CONAMA N° 430/2011) que determina as condições de lançamento 

de efluentes e os limites no que se refere à quantidade de poluentes. Além do descarte em 

recursos hídricos, a disponibilidade e o custo necessários para o tratamento da água assim 

como o volume gerado associado ao problema do destino final da água produzida, fazem com 

que ela seja o principal fluido utilizado na recuperação de óleo (Thomas, 2001). 

No Brasil, Garbado (2007) afirma que, principalmente em campos produtores onshore, 

parte da água produzida vem sendo usada na geração de vapor, cujo objetivo é a recuperação 

avançada de óleos pesados em campos da Fazenda Bélem, no Ceará. Além do Ceará, em 

Sergipe também está sendo implantado o mesmo procedimento nos campos de produção, 

inclusive tornando viável a produção de petróleo em campos muito maduros. Além de 

reutilizar está água para recuperação de óleo em poços maduros, na região do semi-árido do 
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Rio Grande do Norte já existem alguns projetos pioneiros com a utilização da água produzida 

tratada para irrigação de plantação de mamona, com finalidade de produção de biodiesel. 

  

2.2. Legislação ambiental  

 

O descarte da água produzida só pode ser feito dentro de especificações 

regulamentadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que limita a 

quantidade de poluentes nos efluentes aquosos. 

De acordo com a Resolução CONAMA N° 001/1986, os impactos ambientais são 

resultantes de qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente. Estes são capazes de afetar, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem 

estar da população como também a qualidade e condições dos recursos ambientais. 

Segundo a Resolução CONAMA N° 430/2011, os efluentes de qualquer fonte 

poluidora somente poderão ser lançados diretamente em corpo receptor natural se atenderem 

as condições e padrões previstos no Art. 16 da Seção II, resguardadas outras exigências 

cabíveis: 

I- condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre  5 a 9; 

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

não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 

c) Materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1h em cone Inmhoff. Para o 

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

os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

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

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

competente; 

e) Óleos e graxas: 

1. Óleos minerais: até 20mg/L; 

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

f) Ausência de materiais flutuantes; e 

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

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

autodepuração de corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor. 



Capítulo 2. Revisão bibliográfica  22 

 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

A Resolução CONAMA N° 393/2007 estabelece que o descarte de água produzida em 

poços offshore deverá obedecer à concentração média aritmética simples mensal de óleos e 

graxas de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L. 

Para reinjeção em poços de petróleo, a água deverá ter no máximo 5mg/L de óleos e 

graxas (Petrobras, 2009 apud Santana, 2012).   

 

2.3. Tratamento de Água Produzida  

 

Várias técnicas de tratamento para água oleosa vêm sendo estudadas, dentre elas 

incluem-se métodos gravitacionais, tratamento químico, flotação, eletrofloculação, separação 

por membrana, tratamento biológico (Lima, 2009; Macedo, 2009; Gobbi, 2013; Motta, 2014). 

Dentre os vários fatores que podem influenciar na limitação das técnicas utilizadas no 

tratamento de água produzida, pode ser citado o diâmetro crítico das gotas de óleo e grandes 

volumes de água a serem tratados - que acarreta em maior custo associado ao processo (Gu & 

Chiang, 1999). 

De acordo com a literatura, a escolha do método de tratamento das águas produzidas 

irá depender dos seguintes fatores: o volume gerado, a composição da água produzida (que 

depende da formação geológica e localização do campo) e os limites impostos pelo órgão 

ambiental regulador. Muitos métodos requerem regeneração ou troca de materiais utilizados, 

que tendem a apresentar um custo associado superior aos demais; já outros não são capazes de 

remover o óleo com baixo diâmetro de gota, limitando a aplicação da técnica na remoção de 

óleo emulsionado. Assim, para serem viáveis, as técnicas utilizadas para o tratamento da água 

produzida devem apresentar baixo custo operacional e elevada eficiência. A Tabela 2.1 

apresenta alguns métodos utilizados para remoção de óleo a partir de águas produzidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Revisão bibliográfica  23 

 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

Tabela 2.1 - Alguns métodos utilizados no tratamento de água produzida na indústria do 

petróleo. 

Método Vantagens Desvantagens 

Separador Gravimétrico 

 API; 

 Separador chapa 

corrugado. 

Econômico e de simples 

operação. 

Eficiência limitada 

susceptível à condição 

quente. 

Flotação por ar: 

 Flotação por ar 

dissolvido; 

 Flotação por ar 

induzido. 

Manuseio de altas 

concentrações de lamas. 

Problema de disposição de 

lama quando é usado um 

coagulante; 

Uso de agentes químicos. 

Filtração Manuseio de sólidos grosseiros. Requer retro-lavagem. 

Coagulação química 

Floculação e sedimentação 

Manuseio de alta concentração 

de sólidos em suspensão. 

Uso de agentes químicos; 

Produção de lama; 

Alto custo. 

Ultrafiltração Remoção de óleo solúvel. Baixas taxas de fluxo; 

Redução da vida das 

membranas. 

Tratamento biológico Remoção de óleo solúvel; 

Alta tolerância para graxas e 

óleo. 

Requer pré-tratamento. 

Adsorção em carvão 

ativado 

Remoção de óleo livre e 

solúvel; 

Alta eficiência. 

Requer regeneração; 

Alto custo. 

Eletrocoagulação Remoção de óleo solúvel, DBO 

(Demanda Biológica de 

Oxigênio), DQO (Demanda 

Química de Oxigênio); 

Alta eficiência; 

Baixo custo. 

Troca constante dos 

eletrodos de sacrifício. 

Eletroflotação Remoção de óleo solúvel; 

Alta eficiência; 

Baixo custo; 

Não apresenta problemas com 

disposição de lodos. 

Trocas constantes dos 

eletrodos de sacrifício. 

 

Fonte: Santana, 2012. 

 

Segundo Oliveira (1995) apud Rosa (2002), pode-se classificar a presença de óleo em 

solução aquosa sob quatro formas distintas:  
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 Óleo livre: representado pelas dispersões constituídas por gotas com diâmetro 

superior à 150 μm; sendo removido por meio de processos convencionais de 

separação gravitacional; 

  Óleo disperso: normalmente com diâmetros de gota entre 50 e 150 μm, 

também pode ser removido por processos gravitacionais e sua eficiência 

dependerá da distribuição dos diâmetros das gotas e da existência de agentes 

estabilizantes;  

 Óleo emulsionado: apresenta diâmetro de gota abaixo de 50 μm  necessitando 

utilização de processos mais sofisticados tais como a centrifugação ou a 

flotação, associados ao emprego de produtos químicos;  

 Óleo solubilizado: apresenta difícil remoção e o tratamento requer o uso de 

processos químicos tais como a extração com solventes e/ou emprego do 

tratamento biológico. 

 

O separador água-óleo (SAO) – tanques de separação gravitacionais - na etapa de 

separação primária já promove a separação do óleo livre da água. No entanto, o óleo 

emulsionado é de difícil remoção da água estando microscopicamente disperso no meio 

(Santana, 2009). Geralmente, a técnica flotação por ar dissolvido é utilizada como tratamento 

secundário (Megid et al., 2014) 

Portanto, o uso da técnica de flotação torna-se uma alternativa mais atraente no 

processo de separação de óleo emulsionado da água produzida devido à maior eficiência de 

separação, baixo investimento para implantação e custo operacional até mesmo quando 

aplicada a tratamento de grandes volumes de efluentes para remoção de óleos e graxas 

presentes nesta água (Gu & Chiang, 1999; Rosa, 2002; Santana, 2012). 

 

2.3.1. Flotação 

 

A flotação é um processo de separação de partículas dispersas em meio líquido 

fundamentado nas propriedades da interface sólido-líquido ou líquido-líquido no caso de fases 

imiscíveis. As partículas acumulam-se na interface líquido-gás das bolhas de ar e, como as 

bolhas têm densidade menor que a da fase líquida, migram para superfície arrastando as 

partículas aderidas devido a afinidade da superfície da partícula com a fase gasosa (Jafelicci 

Júnior & Massi, 2015). 
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Neste processo, apesar das fases gás e óleo tenderem a ascender naturalmente por 

apresentarem menor densidade, espera-se que as bolhas ascendam com uma velocidade maior 

que as gotas de óleo (devido à diferença de densidade entre eles) possibilitando a existência 

do contato bolha-gota. Também pode ocorrer, em muitos casos, a redução da possibilidade de 

contato bolha-gota devido ao movimento da água ao redor das bolhas que poderá afastar as 

mesmas (Santos, 2004 apud Silva, 2008). 

As técnicas de flotação mais utilizadas são: eletroflotação, autoflotação ou flotação 

espontânea, flotação por ar disperso e flotação por ar dissolvido (Aisse et al., 2001). 

A eletroflotação é um processo utilizado para tratamento de efluentes radioativos, 

despejos com tintas e emulsões de pintura, no qual bolhas são geradas por reações de 

eletrólise da água em eletrodos instalados no fundo do tanque de processo (Lopes, 2011; 

Valença, 2012). 

A flotação por ar disperso é uma técnica bastante utilizada na indústria mineral cuja 

separação é realizada através da introdução de bolhas de ar em suspensão aquosa de partículas 

minerais chamada polpa (Lédo, 2008). 

Pode ocorrer autoflotação quando algas se tornam supersaturadas devido ao oxigênio 

dissolvido da fotossíntese ocasionando à suspensão das mesmas (Lopes, 2011). 

O processo de separação por ar dissolvido (FAD) caracteriza-se, essencialmente, pela 

geração de microbolhas decorrentes da despressurização de uma mistura saturada de ar em 

água. 

 

2.3.1.1. Flotação por ar dissolvido  

 

 No processo de flotação por ar dissolvido (FAD), uma grande quantidade de 

microbolhas de ar é gerada pela despressurização brusca do fluxo de água saturada 

proveniente de uma câmara de saturação submetida a uma pressão de 4 à 5,5 atm. Estas 

microbolhas de ar que colidem e aderem aos flocos, fazendo-os flutuar, removendo assim as 

partículas dispersas da água produzida, essencialmente as gotas de óleo ali presentes. Estes 

flocos ascendem e se acumulam na superfície gerando o lodo (Richter, 2009 apud Magalhães, 

2014). 

 De acordo com Leech (1987) apud Rosa (2002, p. 27), o mecanismo de adesão das 

gotas de óleo nas bolhas de gás (Figura 2.1) acontece conforme descrito a seguir: 
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1)  Colisão entre bolha e gota gerando adesão; com ambas mantendo a forma original (a), 

com formação de uma lente de óleo na interface gás-líquido (b), ou espalhamento 

(ângulo de contato) da gota com formação de um filme na superfície da bolha (c); 

2) Desenvolvimento da bolha na superfície da gota com formação de um ângulo de 

contato ou espalhamento, possivelmente seguido da formação de lente ou filme; 

3) Incorporação das bolhas na estrutura do floco; 

4) Absorção das bolhas nos flocos. 

 

Figura 2.1 - Possíveis mecanismos de adesão das bolhas de gás às gotas de óleo. 

Fonte: Rosa (2002). 

  

 Um dos fatores determinantes da eficácia do processo FAD são as dimensões das 

microbolhas de ar formadas (Lédo, 2008). A adição de floculantes torna-se um aliado útil a 

este processo de tratamento, especialmente no caso de gotas de menor tamanho, por favorecer 

a formação de agregados. (Zouboulis & Avranas, 2000). 

 Assim, para o tratamento de águas produzidas para redução de óleo finamente disperso 

a fim de adequá-la para fins de descarte, utilizam-se as operações de floculação como etapa de 

pré-tratamento buscando otimizar a eficiência de remoção de óleos e graxas do processo de 

flotação por ar dissolvido (Spinelli, 2001 apud Garrido, 2015). 
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 Al-Shamarani et al. (2002) afirmam que a etapa de floculação como pré-tratamento  é 

essencial para aumentar a eficiência do processo de flotação por ar dissolvido. 

 Megid et al. (2014) em seu estudo do processo combinado de coagulação e flotação 

por ar dissolvido utilizando diferentes coagulantes (alúmen, sulfato ferroso, cloreto férrico e 

outro produtos químicos) para redução da concentração de óleos e graxas obteve resultados 

satisfatórios, com remoção de até 87% do teor de óleos e graxas associados enquanto para a 

técnica sem utilização de aditivos a remoção foi de apenas 61% . 

 Zouboulis & Avranas (2000), Al-Shamarani et al. (2002), Bensadok et al. (2007), 

Megid et al. (2014), Magalhães (2014), Garrido (2015), entre outros, utilizaram o processo 

combinado de floculação/flotação por ar dissolvido para remoção de óleos e graxas da água 

produzida. 

  

2.4. Coagulação e Floculação 

 

 A coagulação e floculação são conceitos muitas vezes confundidos. Além da 

definição, diferentes mecanismos presentes, características físicas e moleculares dos flocos 

são atribuídas aos dois tipos de processo. Porém, a coagulação pode ser considerada um 

processo químico; já a floculação é considerada como um processo físico em que ocorre a 

formação de agregados entre partículas resultando nos flocos (Santos, 2014). 

 Quando são utilizados polieletrólitos na etapa de pré-tratamento, acredita-se que o 

processo ocorre sem a formação de fenômeno químico, pois estes já são constituídos de 

complexas e grandes cadeias moleculares que apresentam sítios com cargas positivas ou 

negativas capazes de promover a adsorção de partículas ao seu redor. Além disso, a 

floculação pode ocorrer numa grande faixa de valores de pH - entre 4 e 12 (Borba, 2001). 

 As partículas dispersas presentes na água produzida apresentam variadas dimensões, 

até mesmo em casos em que a água a ser tratada se encontra pouco poluída. A formação da 

camada de íons ocorre pela carga negativa do efluente aquoso que atrai cátions em solução 

para sua superfície resultando na formação de duas camadas: uma camada fixa (Dupla 

Camada Elétrica) e outra camada denominada difusa (Figura 2.2). A camada fixa é resultante 

do acúmulo dos cátions, na região de interface sólido-líquido (ou líquido-líquido), atraídos 

pela superfície negativa da partícula; já a camada difusa engloba a primeira camada e é 

formada pelos íons positivos que são atraídos pelos íons negativos que se aproximam da 

camada fixa. A carga elétrica se desenvolve ao redor das partículas coloidais fazendo com que 
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estas apresentem repulsão uma em relação às outras, dificultando a sua estabilidade na 

solução e dificultando a extração (Borba, 2001; Ribeiro, 2010). 

  

 

Figura 2.2 - Partícula com carga superficial negativa e as respectivas camadas de íons na sua 

proximidade. 

Fonte: Ribeiro, 2010. 

 

 De acordo com Lédo (2008), as características da água e as impurezas existentes, 

determinadas através de parâmetros como pH, turbidez, temperatura, mobilidade 

eletroforética, força iônica, sólidos totais dissolvidos, entre outros, irão influenciar na 

coagulação. 

 A etapa de coagulação ocorre através de mistura rápida, entre o coagulante e a água, 

em um tempo curto e com uma intensidade de agitação elevada (Leme, 1984). A adição de 

coagulantes permite que a aglomeração seja favorecida pela neutralização de cargas 

(Magalhães, 2014). Do ponto de vista eletrostático, a coagulação é a redução do potencial zeta 

pela adição de íons que diminuem as forças repulsivas ocorrendo à agregação através das 

forças de atração de Van der Waals. Logo, no caso de partículas carregadas negativamente, 

pode ocorrer pela adição de um eletrólito catiônico (Lédo, 2008). 

 A condição ótima (idealidade) de coagulação ocorrerá quando o potencial zeta é igual 

à zero (ponto isoelétrico). Geralmente ocorre dentro de uma faixa deste potencial que varia 

entre mais ou menos 0,5 mV (Eckenfelder, 1989 apud Lopes, 2011). 

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

objetivando a formação dos flocos (agregados maiores) através da desestabilização de 

partículas de modo a permitir a sua separação através de um processo físico (Carvalho, 2004; 

Ribeiro, 2010).  
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2.4.1. Potencial zeta 

 

 Existe uma distância mínima entre a superfície da partícula e os íons positivos no qual 

o potencial elétrico decresce linearmente. Após esta região, esta diminuição resulta em uma 

função exponencial que inclui a fronteira entre a camada fixa e a camada difusa, neste local o 

potencial elétrico é definido como potencial zeta (Borba, 2001). 

 O potencial zeta é uma propriedade elétrica de grandeza mensurável, estudado a partir 

do modelo da dupla camada elétrica - DCE (Magalhães, 2014). Este modelo pode ser 

determinado experimentalmente, na presença de um campo elétrico, através da determinação 

do potencial medido no plano de cisalhamento entre a partícula, quando o meio contínuo e a 

partícula estão em movimento relativo (Peres & Monte, 2004). 

 A obtenção do potencial zeta é feita a partir da velocidade de migração das partículas 

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

potencial entre dois eletrodos (Fuerstenau, 1982 apud Peres & Monte, 2004). O potencial zeta 

é a medida do potencial elétrico entre a superfície externa da camada compacta (fixa) que se 

desenvolve ao redor da partícula e o meio liquido em que ela está inserida. Sendo positivo 

quando as partículas migram do pólo positivo para o pólo negativo, quando ocorre o contrário 

é negativo (Garrido, 2015). 

 Assim, uma maneira de controlar o comportamento do colóide é a determinação do 

potencial zeta.  Podem-se inferir mudanças no potencial de superfície da partícula e nas forças 

de repulsão entre elas através das medidas de potencial zeta (Lédo, 2008). 

  

2.4.2. Agentes floculantes 

 

Diferentes tipos de floculantes, que incluem polímeros orgânicos sintéticos e naturais, 

são utilizados no tratamento de água. Considera-se essencial o uso de floculantes como etapa 

de pré-tratamento no processo de tratamento de água produzida por ar dissolvido (Santana, 

2009). 

A utilização de floculantes ambientalmente corretos e de baixo custo mostra-se 

vantajosa em relação aos químicos, geralmente utilizados na indústria do petróleo, que 

geralmente são de elevado custo e possuem baixa biodegradabilidade. 
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2.4.2.1. Moringa oleífera 

 

 A Moringa oleífera é uma das espécies da família Moringaceae (Lédo, 2008; Pereira, 

2011; Azevêdo, 2013). Trata-se de uma planta originária da Índia, no entanto cresce, 

atualmente, em países tropicais (Pereira, 2011; Azevêdo, 2013; Magalhães, 2014). O seu 

crescimento é rápido mesmo em clima de extrema seca (Azevêdo, 2013).  

 O óleo extraído das sementes de Moringa oleífera apresenta alta resistência à oxidação 

e contém elevados teores de ácidos graxos insaturados. Estas sementes podem ser 

primeiramente utilizadas para a extração de óleo e, somente depois serem usadas no 

tratamento de água, sem que isso acarrete na redução da eficiência do princípio coagulante da 

mesma (Pereira, 2011). 

 Em vários países a água utilizada para consumo humano é resultante da clarificação da 

água fazendo-se uso de diferentes espécies de plantas utilizadas como coagulantes naturais. A 

descoberta da eficácia da maioria dessas plantas ocorre de forma empírica e algumas em 

laboratório (Gerdes, 1997 apud Lédo, 2008). 

 O estudo da Moringa oleífera vem despertando interesse no meio científico através de 

suas diversas utilidades. Aplicações usuais da Moringa oleífera são: tratamento de efluentes, 

consumo humano, medicina alternativa, atividade coagulante e na produção de óleo e 

biodiesel (Azevêdo, 2013). 

 As proteínas catiônicas de alto peso molecular presentes na Moringa oleífera 

desestabilizam o meio coloidal e são responsáveis pelo poder coagulante da mesma 

(Ndabigengesere et al., 1995 apud Azevêdo, 2013). 

 Lédo (2008) afirma que a capacidade de coagulação da Moringa oleífera no processo 

de tratamento de água é resultante de uma proteína isolada por diversos pesquisadores: Jahn 

(1998) identificou polipeptídeos de massa molecular entre 6-16 kDa (kilodaltons); 

Gassenschimidt et al. (1995) caracterizaram a proteína como uma molécula catiônica de 

massa molecular de 6,5 kDa e ponto isoelétrico em pH 10; Ndabigengesere et al. (1995) 

identificaram uma proteína catiônica dimérica de alto peso molecular (12-14 kDa) e ponto 

isoelétrico em pH enre 10 e 11; Ghebremichael et al. (2005) verificaram que as proteínas têm 

ponto isoelétricos 9,6 e massa molecular menor que 6,5 kDa.   

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

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

 Magalhães (2014) avaliou o floculante natural à base de Moringa oleífera na forma 

pura para tratamento de água produzida através da técnica combinada floculação/flotação por 
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ar dissolvido (alcance médio de remoção de 70%), no entanto a água tratada não atingiu as 

condições exigidas pela legislação ambiental para descarte. 

  

2.5. Planejamento experimental 

 

 O uso da estatística associado às técnicas de planejamento experimental permite 

investigar os efeitos de fatores sobre todas as propriedades, de forma a minimizar o trabalho 

necessário assim como o custo associado. Além disso, visa tomadas de decisão em busca de 

avaliar procedimentos e/ou otimização de processos e produtos (Santana, 2012). 

 De acordo com Barros Neto et al. (2010), em um planejamento experimental quando 

se tem pouca informação sobre as variáveis mais importantes para o sistema estudado, a 

primeira coisa a se fazer é realizar uma seleção e descartar as variáveis não significativas. O 

uso de planejamento fatorial fracionário é a maneira adequada para este fim. Tendo 

conhecimento sobre os fatores importantes, pode-se empregar um planejamento composto 

central para avaliar quantitativamente a influência destes fatores, assim como suas interações, 

sobre a resposta de interesse.  Após esta etapa pode-se obter uma descrição do processo 

através de modelos matemáticos, empregando a modelagem por mínimos quadrados. 

 Quando se deseja otimizar o sistema e encontrar uma condição ótima de trabalho, uma 

das técnicas mais utilizadas é a metodologia de superfície de resposta (RSM). 

 

2.5.1. Planejamento composto central 

 

 O planejamento de experimento depende do objetivo particular que se deseja atingir. 

Planejamentos fatoriais de dois níveis são bastante utilizados e úteis em investigações 

preliminares, quando se deseja determinar fatores que têm influência sobre a resposta (Box et 

al., 1978 apud Barros Neto et al., 2010). 

 No planejamento de dois níveis, costuma-se identificar os níveis superior e inferior 

com os sinais (+) e (-), respectivamente (Barros Neto et al., 2010; Santana, 2012). 

 Um planejamento composto central é composto de planejamento fatorial completo, 

pontos centrais e ampliados com um grupo de pontos axiais (também conhecidos como 

pontos estrela) que possibilitam a estimativa de curvas. 

 De acordo com Barros Neto et al. (2010), um planejamento composto central para k 

fatores, devidamente codificados (x1, x2, ... ,xn), é formado de três partes: 
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1) Parte Fatorial: contendo um total de nfat  = 2
k
 , pontos de coordenadas xi = ─ 1  ou xi = 

+1, para todos os i = 1, 2, 3, ..., k; 

2) Parte Axial (ou em estrela): formada por nax = 2k pontos com todas coordenadas nulas 

exceto uma, que é igual a um certo valor α (ou – α); 

3) Parte Central: um total de ncen ensaios realizados no ponto central, onde x1 = x2 = ... = 

xk.  

 Uma vantagem desse tipo de planejamento é que, por ser formado por três partes 

distintas, pode-se construí-lo sequencialmente de acordo com a necessidade. Assim, 

primeiramente, pode ser realizado os ensaios da parte fatorial e central com a qual pode-se 

ajustar um modelo linear. Caso o modelo linear não se ajuste e a curvatura se mostrar 

significante, deve ser realizado os ensaios da parte axial.  

 Box & Hunter (1957) propuseram o conceito de rotabilidade como critério para 

determinar o valor de α. Um planejamento é considerado rotável quando a variância de suas 

estimativas só depender da distância em relação ao ponto central; isto é, se a precisão da 

resposta prevista for a mesma em todos os pontos situados em uma dada (hiper)esfera com 

centro no próprio centro de planejamento (Barros Neto et al., 2010). 

 Baseado em Barros Neto et al. (2010), a Equação (1) fornece o valor de α, que é 

constante, para obter-se uma rotabilidade para um planejamento cuja parte fatorial seja 

completa ou um fatorial fracionário de resolução V (com dois níveis): 

 

  √    
   √   

                                                                                                                 (1) 

  

2.5.2. Análise de variância (ANOVA) 

 

 A análise de variância (ANOVA) é o método mais utilizado para avaliar a qualidade 

de ajuste de um modelo (Barros Neto et al., 2010). Para encontrar os desvios em termos 

quantitativos utiliza-se a soma quadrática (S.Q.) descrita pela Equação (2). 

 

∑     ̅    ∑   ̂    ̅   ∑       ̂ 
                                                                                (2) 

 

 A Equação (2) pode ser lida da seguinte maneira: 

[         ]   [                        ]   [              ] 
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 A soma quadrática total é a soma dos desvios dos valores observados em relação à 

média global com a soma dos desvios das previsões feitas pelo modelo em relação à média 

global representado pela soma quadrática de regressão. Já a soma das diferenças entre os 

valores observados e os valores previstos é dada pela soma quadrática residual e pode ser 

decomposta da forma a seguir: 

 

[            ]   [                         ]   [                              ] 

 

 O termo do erro puro se refere à medida do erro aleatório – erro inerente aos 

experimentos, calculado a partir das repetições no ponto central. Já o termo da falta de ajuste 

representa os desvios do modelo em relação aos valores observados. A Tabela 2.2 apresenta 

uma análise de variância com as somas quadráticas, grau de liberdade e média quadrática. 

 

Tabela 2.2 – Análise de variância para o ajuste do modelo matemático nos parâmetro, pelo 

método dos mínimos quadrados. 

Fonte de 

Variação 

Soma Quadrática Nº de graus de 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Regressão 

    ∑∑  ̂    ̅  

  

 

 

 

 

p – 1 
     

   

   
 

Resíduos 

    ∑∑(      ̂ )
 

  

 

 

 

 

n – p 
     

   

   
 

Falta de ajuste 

      ∑∑  ̂    ̅  
 

  

 

 

 

 

m – p 
       

     

   
 

Erro Puro 

     ∑∑(      ̅ )
 

  

 

 

 

 

n – m 
      

    

   
 

Total 

    ∑∑(      ̅)
 

  

 

 

 

 

n – 1 - 

Legenda: ni = número de repetições o nível i; m = número de níveis distintos da variável 

independente; n = número total de observações; p = número de parâmetros do modelo. 

Fonte: Barros Neto et al. (2010) 
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 O valor quantitativo da soma quadrática residual deve ser pequeno, o que equivale 

dizer que a soma quadrática total deve ser o mais próximo possível da soma quadrática devido 

à regressão. Dessa forma, quanto maior for a razão descrita na Equação (3) melhor será o 

ajuste do modelo. 

 

    
     
     

                                                                                                                                                 

 

 O termo R
2
 é conhecido como coeficiente de regressão do modelo e seu valor máximo 

possível é um (1), onde só ocorrerá se não houver resíduo algum e, portanto, se toda variação 

em torno média for explicada pela regressão.  

 Além disso, a Equação (4) permite o cálculo da máxima porcentagem de variação 

explicável pelo modelo, já que sempre haverá erros experimentais.  

 

                             
             

     
                                                                             

 

2.5.3. Significância estatística e regressão 

 

 A partir da análise de variância é possível utilizar as médias quadráticas para testar se 

a equação de regressão é estatisticamente significativa. 

 Fazendo uma análise de distribuição F, considera-se a equação de regressão 

estatisticamente significativa quando a razão Fcal/Ftab > 1. Atribui-se o resultado da razão entre 

as médias quadráticas de regressão e residual (MQR/MQr) o termo  Fcalc . Já o valor de Ftab , no 

nível de confiança desejado, é encontrado em tabelas de distribuição F (Anexo B) utilizando 

os números de graus de liberdade de regressão e resíduos, respectivamente. Portanto, quanto 

maior o valor de MQR/MQr melhor. Já para avaliar se a regressão deve ser utilizada para 

previsão de dados considera-se que a razão MQR/MQr seja, no mínimo, dez vezes o valor do 

ponto da distribuição F – com os respectivos números de graus de liberdade e, nível de 

confiança desejado (Barros Neto et al., 2010). 

 

 

 



Capítulo 2. Revisão bibliográfica  35 

 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

2.5.4. Superfície de resposta 

 

 Quando se tem um bom ajuste do modelo aos dados experimentais, o modelo pode ser 

utilizado para gerar uma superfície de resposta. 

 A superfície de resposta é um gráfico que apresenta a resposta avaliada em função de 

dois ou mais fatores, que permite a visualização destes fatores na medida do sistema (Bezerra, 

2008 apud Santana, 2012). 

 A superfície de resposta objetiva atingir uma região ótima da superfície analisada. É 

feita uma modelagem ajustando-se modelos simples - em geral, lineares ou quadráticos - a 

respostas obtidas a partir de planejamentos experimentais. Na região de máxima inclinação do 

modelo é realizado um deslocamento ao longo deste caminho, que é a trajetória onde as 

respostas variam de forma mais atenuada (Barros Neto et al., 2010). 
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3. Metodologia 

  

 Este capítulo objetiva apresentar os materiais e equipamentos utilizados na pesquisa 

experimental, englobando os métodos e procedimentos empregados na realização das 

atividades experimentais; assim como a descrição do processo e planejamento experimental 

utilizado. 

 

3.1. Materiais 

 

3.1.1. Amostra de água produzida 

 

 A água produzida utilizada neste estudo é proveniente de campos onshore e offshore 

da região de exploração e produção da Petrobras, Unidade de Negócio do Rio Grande do 

Norte e Ceará (UO-RNCE). 

As amostras de água produzida foram obtidas após o sistema de pré-tratamento por 

separador água-óleo (SAO) existente em uma estação de tratamento de efluentes (ETE) da 

Petrobras, localizada no município de Guamaré.  

 

3.1.2. Floculantes comerciais “C” e “D” 

 

 Os floculantes comerciais “C” e “D” se caracterizam como polieletrólitos e foram 

cedidos pelo CENPES e, por motivos de confidencialidade junto à Petrobras, não podem ser 

identificados.  

 

3.1.3. Floculante Moringa oleífera industrial 

 

 A amostra de floculante natural à base de Moringa oleífera foi cedida pela empresa 

Claeff Engenharia, a qual não forneceu informações sobre a solução de floculante 

disponibilizada. O floculante foi disponibilizado na forma de solução comercial com 

concentração de Moringa de 0,4204 g/mL. 
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3.2. Equipamentos 

 

3.2.1. Sonda Multiparamétrica 

 

 Utilizou-se a sonda multiparamétrica In-Situ Inc., modelo MP TROLL 9500 (Figura 

3.1) para caracterização físico-química da amostra de água produzida. Este equipamento é 

indicado para monitoramento de qualidade de água e efluentes aquosos. Trata-se de um 

equipamento que fornece vários parâmetros em uma mesma análise, uma vez que possui 

sensores que são acoplados lado a lado. Constitui-se de 4 eletrodos fixos ( que determinam 

turbidez, temperatura, pressão e potencial de oxi-redução) e 6 eletrodos móveis (para 

determinação de  concentração de nitrato, condutividade, concentração de amônia, 

concentração de cloreto, oxigênio dissolvido e pH). 

 

 

Figura 3.1 – Sonda multiparamétrica utilizada para caracterização físico-química da água 

produzida. 

 

 O equipamento deve ser montado acoplando-se um eletrodo por vez e conectando-se a 

sonda aos cabos do palmtop ou computador. Após a montagem os eletrodos devem ser 

calibrados um a um (com exceção dos sensores de temperatura e turbidez, que são calibrados 

de fábrica) utilizando-se dois pontos de calibração padrões (exceto o de nitrato que necessita 
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apenas de um ponto de calibração). O Anexo A apresenta os pontos de calibração de cada 

parâmetro analisado na caracterização da água produzida. 

  

3.2.2. Analisador Infracal TOG/TPH 

  

 O analisador Infracal Wilks TOG/TPH, modelo HATR-T2, determina a concentração 

de óleos e graxas (TOG) através de espectrometria de absorção na região do infravermelho 

(Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2 – Analisador Infracal TOG/TPH. 

 

 A plataforma de medição do equipamento deve ser limpa com hexano após cada 

medida, sendo o equipamento considerado próprio para a medida seguinte quando o visor 

indicar -2 à +2 (ppm). Verificando-se esta condição, a amostra pode ser colocada na 

plataforma no volume de 50 μL. Além disso, recomenda-se a diluição de amostras com TOG 

superior a 300 ppm. 

  

3.2.3. Câmara de saturação e compressor 

 

 A câmara de saturação e o compressor compõem o sistema de saturação de água com 

ar a ser utilizado na aplicação da técnica de flotação por ar dissolvido.  
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 A câmara de saturação trata-se de um vaso fechado de aço inox, com volume total de 

3,5L, fabricado pela JBF-Aquaflot (Figura 3.3). O vaso apresenta em sua parte superior um 

manômetro, uma válvula de segurança e uma entrada de água. Na base, o equipamento tem 

uma entrada de ar comprimido e uma saída de água saturada.  

 

 

Figura 3.3 – Câmara de Saturação. 

 

 A câmara de saturação deve ser preenchida com água (neste trabalho utilizou-se água 

de torneira) até 2/3 do seu volume total. Utilizou-se o compressor da marca Schulz modelo 

Twister, com potência de 1,5 cV, conectado à câmara de saturação para que esta atinja e 

mantenha uma pressão de 5 kgf/cm² (Figura 3.4).  

De acordo com o fabricante da câmara de saturação, JBF-Aquaflot (2014), o tempo 

mínimo de saturação da água deve ser de 20 minutos. 
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Figura 3.4 – Compressor Schulz, modelo Twister. 

 

3.2.4. Colunas de floculação/flotação 

 

 Utilizaram-se três colunas fixadas em uma base de alumínio (Figura 3.5) constituída 

de uma entrada de água saturada e uma saída de água tratada. As colunas foram construídas 

em acrílico transparente, sendo possível a visualização de todo o processo. Cada coluna 

possui 50 cm de altura e diâmetro interno de 5 cm. 

 

 

Figura 3.5 – Colunas utilizadas para os ensaios experimentais. 
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Nas laterais das colunas existem: 4 entradas para admissão de floculantes, através de 

seringas; e 4 pontos para coleta de amostras de água produzida tratada, através de  

mangueiras. 

 Nas colunas, que constituem parte do flotateste, ocorrem todas as etapas necessárias à 

aplicação da técnica combinada floculação/flotação, ou seja, a mistura rápida 

(homogeneização do agente floculante), a mistura lenta (formação e crescimento dos flocos) e 

a flotação por ar dissolvido (separação dos flocos pela formação do lodo sobrenadante).  

 

3.2.5. Sistema de mistura 

 

 O sistema de rotação permite realizar duas etapas importantes do processo: mistura 

rápida e mistura lenta. Para isso, utilizaram-se hastes com paletas garantindo-se a agitação 

mecânica nas colunas. Estas hastes são conectadas a mandris, que compõem o flotateste, 

fixados a eixos movidos por um conjunto de três polias; mantendo cada coluna sob a mesma 

rotação. Além disso, as hastes podem ser removidas quando se julgar necessário.  

 As polias são movimentadas por um motor WEG, potência 0,5 cV (Figura 3.6 - a). A 

rotação é regulada através de um variador de frequência Scheneider Eletric (Figura 3.6 - b). A 

faixa de variação rotacional é de 0 a 360 rpm. Para agitação rápida utilizou-se 226 rpm e para 

agitação lenta 90 rpm que correspondem na escala do variador de frequência, 

respectivamente, 12,2 e 5,4 (Magalhães, 2014). 

 

              

(a)                                                                   (b) 

Figura 3.6 – a) Mandris, polias e motor do flotateste; b) Variador de frequência 
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3.3. Processo e análises realizadas 

 

 Neste trabalho, será avaliada a eficiência da mistura de floculante natural à base de 

Moringa oleífera com outros dois floculantes comerciais “C” e “D”, um de cada vez, na 

remoção do teor de óleos e graxas da água produzida.  

 Primeiramente, serão avaliados os dois floculantes comerciais na mesma proporção 

volumétrica de mistura com a Moringa oleífera. A mistura do floculante comercial com o 

natural que apresentar melhor desempenho no processo de pré-tratamento, será avaliada em 

diferentes condições de proporção volumétrica, bem como em termos de condições das 

variáveis de processo estudadas, que representem interesse industrial. 

 A Figura 3.7 apresenta o fluxograma que descreve a metodologia geral do processo de 

tratamento de água produzida pela técnica combinada floculação/flotação por ar dissolvido 

(FAD). 
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Figura 3.7 – Fluxograma da metodologia geral do processo de tratamento de água produzida para 

remoção de óleos e graxas através da técnica combinada floculação/flotação por ar dissolvido. 
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3.3.1. Caracterização físico-química da água produzida 

  

 A Tabela 3.1 apresenta os parâmetros físico-químicos avaliados para caracterização 

das amostras de água produzida, realizados através da sonda multiparamétrica In Situ. MP 

TROLL 9500 e do analisador Infracal Wilks Enterprise TOG/TPH HATR-T2. 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros avaliados e respectivos equipamentos utilizados para determiná-los. 

Parâmetro Equipamento 

Condutividade elétrica (µS/cm) 

Sonda Multiparamétrica 

Turbidez (NTU) 

pH 

Teor de cloretos (mg/L) 

Teor de nitratos (mg/L) 

TOG (mg/L) Infracal TOG/TPH 

 

3.3.2. Preparação da água produzida 

 

 As amostras de água produzida utilizadas nos experimentos eram coletadas após a 

etapa de pré-tratamento por SAO, onde o TOG é bastante variável (em torno de 100±50 

mg/L). De acordo com Magalhães (2014), as condições e o tempo decorrido entre a coleta e o 

transporte da amostra até o Laboratório, influenciam na redução do TOG da água produzida a 

ser tratada.   

 A concentração de TOG inicial da água produzida considerada neste trabalho foi de 

170 mg/L (± 50). Esta faixa foi baseada no fato de que valores abaixo deste intervalo de TOG 

não gerarem um gradiente de eficiência de remoção de óleos e graxas necessário ao 

tratamento estatístico realizado.  

 Para amostras de água com valor de TOG abaixo da faixa desejada, foi utilizada a 

metodologia de Magalhães (2014), também presente no trabalho de Garrido (2015), na qual 

adicionou-se 0,2 mL de óleo bruto para cada litro de água produzida.  

 Magalhães (2014) submeteu a água produzida sob agitação mecânica de 1160 rpm por 

2h para devida homogeneização. Garrido (2015) utilizou agitação mecânica de 226 rpm por 

2h. Neste trabalho, a água produzida foi submetida à agitação mecânica em torno de 3000 rpm 

utilizando um volume médio de 12 L por 1h, através do agitador FRATOM 7130 e recipiente 
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dotado de 4 defletores (Figura 3.8), para devida homogeneização. Este procedimento 

constitui, portanto, o que se chamou neste trabalho da etapa de sintetização parcial da água 

produzida (conforme descrito nos objetivos específicos).   

 

 

Figura 3.8 – Sistema de agitação da água produzida. 

 

3.3.3. Extração líquido-líquido 

 

 A extração líquido-líquido é uma etapa anterior necessária para análise do teor de 

óleos e graxas. O método desenvolvido é baseado segundo as recomendações encontradas no 

manual do analisador de TOG. Coletou-se 200 mL da amostra a ser analisada em frasco 

âmbar, acidificou-se a amostra com ácido clorídrico P.A –ACS, marca Synth, de modo que o 

pH ≤ 2 (sendo a adição de 1 mL suficiente). Em seguida, adicionou-se n-Hexano 98,5%, da 

marca Êxodo Científica, na proporção volumétrica 1:10 na amostra de água, e agitou-se para 

desprender o óleo agregado nas paredes. Posteriormente transferiu-se a mistura para um funil 

de decantação (Figura 3.9), agitou-se o mesmo e em seguida manteve-se o funil em descanso 

por 1 minuto. Decorrido este tempo obteve-se a separação das duas fases líquidas envolvidas. 

 Após a metodologia descrita anteriormente, coleta-se 50 μL da fase orgânica 

(superior) e realiza-se a análise de TOG.   
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Figura 3.9 – Separação entre fase orgânica e aquosa no funil de decantação. 

 

3.3.2. Flotateste 

 

 O flotateste (Figura 3.10 e Figura 3.11) é um equipamento construído em escala de 

bancada, e encontra-se no Laboratório de Monitoramento e Tratamento de Resíduos da 

Indústria de Petróleo (LAMTRE). De maneira geral é constituído por três colunas conectadas 

a uma câmara de saturação pressurizada e um sistema de rotação.  Este equipamento foi 

utilizado anteriormente por Lédo (2008), Magalhães (2014) e Garrido (2015). 

  

 

Figura 3.10 – Esquema geral do flotateste. 

Fonte: Lédo (2008). 
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Figura 3.11 – Flotateste em escala de bancada utilizado na realização dos experimentos 

 

3.3.2.1. Operação do flotateste  

 

 As etapas para execução dos ensaios no flotateste são descritas a seguir: 

  
1) Adicionou-se  água à câmara de saturação (2/3 do volume útil da câmara); 

2) Ligou-se o compressor e verificou-se a pressão de 5 kgf/cm² atingida no interior da 

câmara de saturação pela válvula na parte superior da mesma . Aguardou-se o tempo 

mínimo de 20 minutos (tempo de saturação da água); 

3) Adicionou-se 1 litro de água produzida a ser tratada em cada coluna, e retirou-se 

também 200 mL da mesma amostra de água a ser tratada para análise do teor de óleos 

e graxas inicial; 

4) Acionou-se o sistema de rotação para a velocidade de mistura rápida (226 rpm); 

5) Adicionou-se os floculantes nas concentrações desejadas (variável do planejamento 

experimental) através das seringas existentes nas laterais das colunas; 

6) Após a adição, registrou-se o tempo de mistura rápida (fixado em 3 minutos) através 

de um cronômetro digital; 

7) Decorrido este tempo, a velocidade de agitação foi reduzida (90 rpm) para etapa de 

mistura lenta e registrou-se o tempo de mistura lenta (variável do planejamento 

experimental); 

8) Terminado esse tempo, desligou-se o sistema de rotação e removeram-se as hastes dos 

mandris; 
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9) Abriram-se as válvulas de cada coluna para injeção de água saturada com ar (permitiu-

se a entrada de 20% em volume, valor fixo para todos os ensaios equivalente à taxa de 

recirculação, e fechou-se a válvula). Registrou-se, a partir de então, o tempo de 

flotação (variável do planejamento experimental); 

10) Decorrido o tempo de flotação, coletou-se a amostra de água produzida tratada através 

das mangueiras na lateral das colunas (utilizou-se sempre a primeira mangueira – de 

baixo para cima) para a análise final do teor de óleos e graxas. 

 

3.3.4. Análise do potencial zeta 

 

 Determinou-se o potencial zeta das soluções “mãe” dos floculantes utilizados neste 

estudo a fim de identificar a natureza catiônica ou aniônica dos floculantes através do 

equipamento ZetaPlus – Zeta potencial analyser fabricado pela Brookhaven Instruments 

Corporation disponível no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás (NUPEG) da 

UFRN. As soluções de floculantes são colocadas em cubetas em contato com eletrodos dentro 

do equipamento, onde este fornece através de software o potencial zeta em milivolts (mV).  

 

3.4. Planejamento experimental 

 

 Neste trabalho utilizou-se um planejamento composto central para encontrar a equação 

que descreve o processo para cada mistura de floculante, assim como encontrar as melhores 

condições de operação. Baseado na metodologia de aplicação de planejamento a ensaios 

experimentais proposta por Barros Neto et al. (2010), foi feito o planejamento fatorial 

completo com triplicata no ponto central e verificou-se a significância da curvatura; no  caso 

em que a curvatura mostre-se significativa, é necessário complementar o planejamento com 

uma parte axial para obtenção de um modelo quadrático. 

 As variáveis independentes avaliadas neste estudo foram: concentração de floculantes, 

tempo de mistura lenta e tempo de flotação. A escolha dos valores das variáveis 

independentes foi baseada nos trabalhos de Lédo (2008), Paulo et al. (2013), Magalhães 

(2014) e Garrido (2015). A concentração de floculantes é definida como a concentração total 

da mistura dos floculantes em cada coluna; o tempo de mistura lenta corresponde ao tempo 

para a formação de flocos; e o tempo de flotação corresponde ao tempo no qual o agregado 

(gotícula-bolha) eleva-se à superfície da coluna, resultando no lodo sobrenadante.  
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 A Tabela 3.2 apresenta os parâmetros constantes considerados no processo. Os 

referidos parâmetros foram tomados com base na literatura.  

 

Tabela 3.2 – Parâmetros constantes na realização dos ensaios no flotateste. 

Parâmetro Valor Referência 

Pressão na câmara de 

saturação 

5 kgf/cm² Aquaflot (2014) 

Velocidade de agitação 

rápida 

226 rpm Lédo (2008), Magalhães (2014), Garrido (2015) 

Tempo de mistura rápida 3 minutos Paulo et al. (2013), Magalhães (2014), Garrido 

(2015) 

Velocidade de agitação 

lenta 

90 rpm Lédo (2008), Magalhães (2014), Garrido (2015) 

Taxa de recirculação 20 % Magalhães (2014), Garrido (2015) 

 

 

 Para a mistura de floculantes adotou-se a metodologia utilizada por Garrido (2015). 

Preparou-se uma solução “mãe” de cada floculante para o volume de 100 mL. A solução de 

Moringa oleífera foi diluída em 1% em base volumétrica baseado no estudo desenvolvido por 

Garrido (2015) em que determinou a concentração ótima do floculante. Para os floculantes 

comercias “C” e “D” a concentração da solução foi de 10 g/L de acordo com estudo de 

Magalhães (2014) em que levou em consideração as concentrações usualmente utilizadas na 

indústria. A concentração total do floculante, segundo planejamento experimental, é 

representada pela mistura de floculante de Moringa oleífera com o floculante comercial “C” 

ou “D” na formulação do floculante final em termos de volume, conforme o Apêndice A. 

 Garrido (2015) em seu trabalho utilizou a proporção de mistura em base volumétrica 

igual a 50%:50% de floculante natural e floculante comercial. Como este trabalho deseja 

reduzir o uso de floculante comercial, primeiramente será avaliado ambas as misturas deste 

estudo na proporção em base volumétrica iguais a 50%:50% e a mistura que apresentar 

melhores resultados para eficiência de remoção de TOG será avaliada em proporção de 

mistura que reduza o uso de floculante comercial. Posteriormente, serão avaliadas as 

condições, em termos das variáveis independentes, que representem interesse industrial.    

 A variável resposta (dependente) deste trabalho foi à eficiência de remoção do teor de 

óleos e graxas (TOG) na água produzida, determinado por “η” na Equação (5). Esta eficiência 
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foi avaliada a partir das análises de teor de óleos e graxas antes (TOGi) e após (TOGf) o 

tratamento no flotateste, de acordo com a expressão:  

   

      (
          

    
)                                                                                                                  

 

3.4.1. Planejamento fatorial completo e central 

 

 Considerou-se três vaiáveis independentes no processo e dois níveis, logo a parte 

fatorial totalizou 8 experimentos (resultante da potência 2³). Para a parte central do 

planejamento, considerou-se uma triplicata, segundo o recomendado por Barros Neto et al. 

(2010). Totalizam-se, então, inicialmente 11 ensaios experimentais. A Tabela 3.3 apresenta os 

valores codificados e reais desta etapa inicial. 

 

Tabela 3.3 – Variáveis independentes e seus respectivos valores reias e codificados (limites 

mínimo e máximo e ponto central). 

Valores codificados Valores reais 

Ctf  (mg/L) tml (min.) tf (min.) 

-1 5 3 3 

0 10 6,5 6,5 

+1 15 10 10 

Legenda: Ctf  (mg/L) = concentração total da mistura de floculantes; tml (min) = tempo de 

mistura lenta; tf (min.) = tempo de flotação. 

 

3.4.2. Planejamento axial 

 

 O planejamento axial é dado em função do número de variáveis influentes no processo 

sendo utilizado quando o modelo linear não se ajusta aos dados experimentais havendo a 

necessidade de determinar um modelo quadrático (Barros Neto et al., 2010). A Tabela 3.4 

apresenta os valores reais e codificados para a porção axial do planejamento experimental 

para as três variáveis influentes no processo. 
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Tabela 3.4 – Valores codificados e reais da porção axial do planejamento experimental para as 

três variáveis influentes no processo 

Variáveis 
Valores codificados Valores reais 

+α -α +α -α 

Ctf (mg/L) +1,7 -1,7 18,4 1,6 

tml (min.) +1,7 -1,7 12,4 0,6 

tf (min.) +1,7 -1,7 12,4 0,6 

Legenda: Ctf (mg/L) = concentração total de floculante; tml (min.) = tempo de mistura lenta;   

tf (min.) = tempo de flotação 

 

3.4.3. Número Total de experimentos  

 

 A Tabela 3.5 apresenta o número total de experimentos do planejamento composto 

central totalizando 17 ensaios experimentais. No entanto, os ensaios representados pela parte 

axial só foram executados quando o modelo linear não ajustou-se aos dados experimentais.  

 Além disso, para evitar que os efeitos dos fatores não controlados exercessem 

influência sobre a variável resposta, os experimentos foram executados de forma aleatória 

(Barros Neto et al., 2010). A tabela com a ordem de execução dos experimentos encontra-se 

no Apêndice B.  
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Tabela 3.5 – Número total de ensaios do planejamento experimental composto central com 

valores codificados e reais 

Tipo Experimento 

Valores codificados  Valores reais 

Variáveis independentes  

 

Variáveis independents 

Ctf tml tf 
Ctf 

(mg/L) 

tml 

(min.) 

tf 

(min.) 

Planejamento 

factorial 

1 -1 -1 -1 = 5 3 3 

2 +1 -1 -1 = 15 3 3 

3 -1 +1 -1 = 5 10 3 

4 +1 +1 -1 = 15 10 3 

5 

6 

-1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

= 

= 

5 

15 

3 

3 

10 

10 

7 -1 +1 +1 = 5 10 10 

8 +1 +1 +1 = 15 10 10 

Planejamento 

central 

9 0 0 0 = 10 6,5 6,5 

10 0 0 0 = 10 6,5 6,5 

11 0 0 0 = 10 6,5 6,5 

Planejamento 

axial 

12 +1,68 0 0 = 18,4 6,5 6,5 

13 -1,68 0 0 = 1,6 6,5 6,5 

14 0 +1,68 0 = 10 12,4 6,5 

15 0 -1,68 0 = 10 0,6 6,5 

16 0 0 +1,68 = 10 6,5 12,4 

17 0 0 -1,68 = 10 6,5 0,6 

         

Legenda: Ctf (mg/L) = concentração total de floculante; tml (min.) = tempo de mistura lenta;   

tf (min.) = tempo de flotação. 
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4. Resultados e discussões 

 

 Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos buscando-se avaliar o 

desempenho das misturas de floculantes utilizadas no processo, assim como as melhores 

condições de desempenho destes produtos. 

 

4.1. Caracterização da água produzida 

 

 A Tabela 4.1 apresenta os resultados referentes à caracterização quanto a parâmetros 

físico-químicos das duas amostras de água produzida utilizadas neste trabalho, originárias de 

uma ETE da UO-RNCE. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros físico-químicos das amostras de água produzida. 

Parâmetro Amostra 1 Amostra 2 Média 

Temperatura (°C) 29 27 28 

Turbidez (NTU) 22,5 80,8 51,7 

pH 7,5 7,4 7,5 

Cloretos (mg/L) 2265,2 1709,7 1987,5 

Nitrato (mg/L) 3109,1 3610,6 3359,9 

Condutividade (µS/cm) 8820 40200 24510 

TOG (mg/L) 60 172 116 

 

  

 De acordo com o estudo de Carvalho (2011) em que realizou uma avaliação das 

características físico-químicas apresentadas pela água produzida da UO-RNCE, a faixa dos 

parâmetros da água produzida são: 12,58 à 19,3 mg/L de nitrato, 6,63 à 412,29 NTU de 

turbidez, pH entre 6,6 e 8,2, 1864,3 à 5538,7 μS/cm para condutividade, 526,26 à 4923 mg/L 

de cloreto e 38,8 à 97 mg/L de TOG. No trabalho de Magalhães (2014) os valores médios 

apresentados pela água produzida provenientes dos campos offshore da UO-RNCE foram: 

85,7 NTU de turbidez, pH igual a 6,79, 13571,5 mg/L de cloretos, 15580 µS/cm de 

condutividade e TOG igual a 13 mg/L. Os valores médios dos parâmetros apresentados pela 
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água produzida da UO-RNCE no estudo desenvolvido por Garrido (2015) foram: 25100 

µS/cm de condutividade elétrica, 7180,6 mg/L de cloretos, 1631,9 mg/L de nitratos, 248 

NTU, pH igual a 6,9 e TOG igual a 84mg/L. 

 Os valores médios apresentado neste trabalho ficaram dentro da faixa apresentada por 

Carvalho (2011), com exceção da concentração de nitrato, condutividade e óleos e graxas. A 

condutividade média da água produzida utilizada neste trabalho mostrou-se bastante próxima 

da encontrada no trabalho de Garrido (2015), enquanto a concentração média de nitrato foi 

aproximadamente o dobro da encontrada pelo mesmo autor. De acordo com Carvalho (2011) 

a concentração de nitratos aumenta ao longo dos dias devido, possivelmente, pela oxidação do 

íon amônio a nitrato (forma mais estável), que pode justificar a diferença apresentada entre o 

encontrado neste estudo com os anteriores.  

 De maneira geral, as características físico-químicas médias da água produzida 

utilizada para realização deste trabalho mostraram-se próximas das apresentadas nos estudos 

anteriores. É importante lembrar que a água produzida apresenta grande variabilidade e 

complexidade dependendo da localização e formação geológica, para diferentes regiões, como 

também o tempo de produção e tipo de hidrocarboneto explorado, (Carvalho, 2011). 

 O valor de TOG no presente trabalho foi superior aos estudos anteriores. Percebe-se 

que o TOG da primeira amostra de água produzida foi inferior a 100 mg/L sendo necessário a 

adição de óleo para sintetização parcial desta amostra, conforme metodologia do trabalho de 

Magalhães (2014) que afirma que as condições e tempo da etapa de transporte influenciam na 

redução do TOG. 

 

4.2. Avaliação da mistura de floculante de Moringa oleífera e floculante 

comercial “C” com proporção de mistura, de 50:50 % (v:v)  

 

 A avaliação da mistura de floculante de Moringa oleífera e floculante comercial “C” 

foi realizada através de 11 ensaios resultantes de 8 combinações do planejamento fatorial e 3 

repetições no ponto central. Os resultados podem ser verificados na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Resultado da eficiência de remoção de TOG da água produzida utilizando 

mistura do floculante de Moringa oleífera e floculante comercial “C” com proporção de 

mistura 50%:50 % (v:v). 

Experimento Ctf (mg/L) tml 

(min.) 

tf (min.) TOGinicial 

(mg/L) 

TOGfinal 

(mg/L) 

Eficiência 

(%) 

1 5 3 3 156 33 78,85 

2 15 3 3 158,5 7 95,58 

3 5 10 3 153 13,5 91,18 

4 15 10 3 159,5 6,5 95,92 

5 5 3 10 158,5 47,5 70,03 

6 15 3 10 158,5 3 98,11 

7 5 10 10 147,5 20 86,44 

8 15 10 10 153 5 96,73 

9 10 6,5 6,5 178,5 28 84,31 

10 10 6,5 6,5 128 14,5 88,67 

11 10 6,5 6,5 128 19 85,16 

Legenda: Ctf  (mg/L) = concentração total da mistura de floculantes; tml (min) = tempo de 

mistura lenta; tf (min.) = tempo de flotação; TOGinicial (mg/L) = TOG da água produzida antes 

do tratamento; TOGfinal (mg/L) = TOG da água produzida tratada. 

 

 Analisando a Tabela 4.2, observa-se uma variação na eficiência de remoção de TOG 

começando com 70% e alcançando 98,1%. Essas eficiências mínima e máxima são relativas 

aos experimentos 5 e 6 em que as condições de TOG inicial, tempo de mistura lenta e tempo 

de flotação são idênticas; sendo distintas apenas na concentração total de floculantes que  

também corresponde às condições mínimas e máxima desta variável no planejamento (5mg/L 

e 15 mg/L). Para os experimentos 1 e 2 a eficiência de remoção de óleos e graxas foi de, 

respectivamente, 78,8% e 95,6%, em que são semelhantes com relação ao TOGinicial e 

idênticas em relação às variáveis tempo de mistura lenta e tempo de flotação diferindo apenas 

em relação à concentração total de floculante, que é de 5 mg/L para o experimento 1 e de 15 

mg/L para o experimento 2. Portanto, a partir dos experimentos 5 e 6 se observa um aumento 

de aproximadamente 28% na eficiência de remoção de TOG e nos experimentos 1 e 2 o 

aumento é de, aproximadamente, 16,7% na eficiência de remoção de TOG. Estes resultados 

mostram que a concentração total de floculante representa uma variável de grande influência 

na resposta avaliada (eficiência de remoção de TOG).  
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 Os resultados mostram condições operacionais adequadas na obtenção de uma água 

tradada de qualidade para descarte, é o caso dos experimentos 2 e 6 que resultaram em 

TOGfinal , de 7 e 3 mg/L, respectivamente.  Por outro lado, os resultados também mostram 

condições operacionais que resultam em água tratada não adequada para descarte, é o caso 

dos experimentos 1 e 5 que apresentam um TOGfinal, de 33 e 47,5 mg/L, respectivamente.  

Assim, fica evidente que o aumento da concentração total de floculantes implica no aumento 

da eficiência de remoção de TOG.  

As demais variáveis independentes não apresentam uma relação clara com a remoção 

de óleos e graxas observando-se os ensaios experimentais realizados.  

 Também pode-se constatar que apenas para concentração total de 5 mg/L, a eficiência 

de remoção de TOG aumenta com o aumento do tempo de mistura lenta e diminuição do 

tempo de flotação; sendo o tempo de mistura lenta mais significante (como observa-se nos 

experimentos 1 e 5, em que tem-se os valores de TOGfinal mais elevados). O que pode 

justificar este fato é que o aumento do tempo de mistura lenta favorece uma maior 

desestabilização das gotículas dispersas e consequentemente formação de um maior número 

de flocos.  Associe-se a este efeito, o fato de que um maior tempo de flotação pode favorecer 

a redispersão de flocos, o que pode ser inferido a partir das eficiências de remoção de 78,85 % 

(ensaio 1) e 70,03 % (ensaio 5) realizados com iguais concentração total de floculante e 

tempo de mistura lenta, mas com tempos de flotação distintos, de 3 e 10 min, para os ensaios 

1e 5, respectivamente.  

 Outro aspecto que se pode inferir a partir da Tabela 4.2 diz respeito aos resultados 

referentes aos experimentos 9, 10 e 11. Como as condições destes ensaios são semelhantes em 

relação ao TOGinicial e idênticas em relação às variáveis independentes pode-se verificar que as 

eficiências de remoção são praticamente as mesmas (diferem de no máximo 4,36%) indicando 

com a metodologia de determinação do TOG (Infracal) se constitui em medida reprodutível e 

confiável.  

 Além disso, tem-se que os experimentos 1, 5 e 9 não atenderam os requisitos 

ambientais estabelecidos pelo CONAMA (acima de 20 mg/L). Sendo assim, a concentração 

total de 15 mg/L é a mais indicada na remoção de TOG utilizando esta mistura de floculantes, 

já que atendeu a legislação vigente em todas condições (tempo de mistura lenta e tempo de 

flotação).  
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4.2.1. Análise de variáveis significativas 

 

 Para realizar uma análise mais precisa da influência das variáveis independentes sobre 

a variável dependente (eficiência de remoção de TOG), utilizou-se os resultados da Tabela 4.2 

e o software Statistic 8.0 para se obter o Diagrama de Pareto (Figura 4.1). Neste Diagrama são 

analisados, além dos efeitos das variáveis independentes, a significância da curvatura como 

forma de avaliar se existe uma tendência para um modelo de natureza quadrática entre as 

variáveis independentes e dependente. O diagrama considera significância estatística com 

limite de confiança de 95%. 

 

Figura 4.1 – Digrama de Pareto para a mistura de Moringa oleífera e floculante comercial “C” 

com proporção de 50%:50% (v:v) e nível de confiança de 95%. 

Legenda: Ctf   = concentração total da mistura de floculantes; tml  = tempo de mistura lenta; tf  

= tempo de flotação. 

 

 As variáveis cuja estimativa dos efeitos ultrapassem a linha vermelha pontilhada (p = 

0,05) podem ser consideradas estatisticamente significativas; caso contrário, as variáveis não 

possuem efeitos significantes no processo. Assim, analisando a Figura 4.1, tem-se que apenas 

variável individual concentração total de floculante apresentou significância estatística, como 

pode ser observado também através da Tabela 4.2. 
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 Além disso, as variáveis também podem mostrar-se significativas quando interagem 

entre elas, como ocorreu com a interação entre a concentração total de floculante e o tempo de 

mistura lenta. De acordo com o diagrama de pareto a influência desta interação é negativa. 

Logo, a interação entre o valor máximo (+) e mínimo (-) das variáveis independentes 

(concentração total de floculante e tempo de mistura lenta) resulta no aumento da variável 

resposta.  Este fato fica evidenciado fixando o tempo de flotação em 10 minutos: comparando 

os experimentos 5 e 7 observa-se maior eficiência de remoção para concentração total de 

floculante 5 mg/L (-) e 10 min (+) de mistura lenta do experimento 7 (86,44%) resultando em 

interação negativa (-+ = -) do que do que a concentração total de floculantes 5mg/L (-) e 3 

minutos de mistura lenta (-) do experimento 5 (70,03%) resultando em interação positiva (-- = 

+). O mesmo também pode ser verificado fixando o tempo de flotação em 3 minutos: 

comparando os experimentos 1 e 3 observa-se maior eficiência de remoção para concentração 

total de floculante 5 mg/L (-) e 10 min (+) de mistura lenta do experimento 3 (91,18%) 

resultando em interação negativa (-+ = -)  do que a concentração total de floculantes 5mg/L (-

) e 3 minutos de mistura lenta (-) do experimento 1 (78,85%) resultando em interação positiva 

(-- = +). Portanto, a interação entre concentração total de floculante e tempo de mistura lenta 

tem influência no processo global de separação. 

 Em relação à curvatura, verifica-se pela Figura 4.1 que a mesma não se mostrou 

significativa. Assim, o modelo linear pode ser usado para representar a eficiência de remoção 

de TOG como também não se faz necessário a realização da porção axial do planejamento 

experimental.  

  

4.2.2. Determinação e avaliação do modelo matemático  

 

 A obtenção de um modelo estatístico que descreva a eficiência de remoção de TOG da 

água produzida, com base nos dados experimentais, foi realizada a partir do software Statistic 

8.0. A Equação (6) representa o modelo linear que descreve a eficiência de remoção de TOG 

da água produzida utilizando, como concentração total de floculante, a mistura do floculante 

Moringa oleífera com floculante comercial “C” em base volumétrica 50%:50% (v:v). 

 

                                                           

                                                                                                                           (6) 
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A Tabela 4.3 apresenta a análise de variância (ANOVA) para avaliação do ajuste do 

modelo linear da Equação (6). 

 

Tabela 4.3 – ANOVA para a mistura de floculante Moringa oleífera e floculante comercial 

“C” com proporção de mistura 50:50 % (v:v). 

FONTE SQ N° GL MQ Fcalculado Ftabelado Teste F 

Regressão 708,12 7 101,16 9,76 8,89 Significativo 

Resíduo 31,09 3 10,36 

Falta de 

Ajuste 
20,40 1 20,40 

3,82 18,51 Preditivo 

Erro Puro 10,69 2 5,34 

Total 739,21 10 
 

   

Legenda: SQ = soma quadrática; N° GL = número de graus de liberdade; MQ = média 

quadrática. 

 

 Através da Tabela 4.3, tem-se que o coeficiente de regressão é 0,958 (SQR/SQT) e o 

percentual máximo de variação explicação pelo modelo é de 98,55%. Quanto mais próximo 

da unidade o coeficiente de regressão mais ajustado é o modelo aos dados experimentais. 

Geralmente, valores acima de 0,9 já são considerados satisfatórios. 

 Além disso, o modelo pode ser considerado estatisticamente significativo, Fcalc 

(MQR/MQr) > 8,89. Quanto à predição, o modelo pode ser utilizado para este fim, Fcalc 

(MQfaj/MQep) < 18,51. No entanto, vale ressaltar que não existe um consenso na literatura 

quanto ao critério que define se um modelo é considerado preditivo ou não. 

 Portanto, a partir destes valores apresentados, o modelo mostrou-se satisfatório; no 

entanto, para maior confiabilidade e rigidez deve ser considerado apenas para faixa de 

condições operacionais estudadas.  

 

4.2.3. Análise de superfície de resposta 

 

 Como apenas a concentração total de floculante e a interação entre a concentração 

total de floculante e o tempo de mistura lenta mostraram-se significativos no processo 

estudado, foram analisadas as superfícies de resposta assim como o comportamento da 
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interação entre estas duas variáveis. As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam as superfícies de resposta 

e curvas de contorno para a eficiência de remoção de TOG da água produzida com tempos de 

flotação fixos de 3 e 10 minutos, respectivamente. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.2 – Curva de contorno (a) e superfície de resposta (b) para eficiência de TOG da 

água produzida com tempo de flotação fixo de 3 minutos para a mistura de floculante 

Moringa oleífera e floculante comercial “C” com proporção de 50%:50% (v:v) e nível de 

confiança de 95%. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.3 – Curva de contorno (a) e superfície de resposta (b) para eficiência de TOG da 

água produzida com tempo de flotação fixo de 10 minutos para a mistura de floculante 

Moringa oleífera e floculante comercial “C” com proporção de 50%:50% (v:v) e nível de 

confiança de 95%. 
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 Analisando-se ambas as figuras, tem-se que para baixas concentrações o tempo de 

mistura lenta afeta mais intensamente a eficiência de remoção de TOG da água produzida, 

sendo necessário um tempo de mistura lenta superior a 9 minutos para se obter eficiência 

superior a 90%. Entretanto, para tempos de mistura lenta inferiores é necessário operar em 

concentrações mais elevadas (acima de 12 mg/L) para obtenção de eficiência superior a 90%. 

Este fato também pode ser evidenciado pela Figura 4.1 em que indica que a interação entre 

estas duas variáveis é negativa resultando em uma relação inversamente proporcional em que 

para um valor mínimo de uma variável é necessário valor máximo da outra. Isto ocorre, pois 

para baixas concentrações total de floculantes é necessário um maior tempo na etapa de 

mistura lenta para que ocorra a formação dos flocos o que não ocorre nas condições de maior 

concentração total de floculantes estudada; onde nesta condição tem-se maior número de 

cátions em solução que são atraídos pela carga superficial negativa favorecendo a remoção de 

TOG sem que seja necessário maior tempo para que haja formação de flocos na etapa de 

mistura lenta.     

 Este fato também pode ser evidenciado através do efeito não significativo da interação 

para concentrações altas (15 mg/L), uma vez que a eficiência de remoção de TOG é superior a 

95% independentemente do tempo de mistura lenta. Este comportamento também pode ser 

constatado analisando-se a Tabela 4.2, em que as eficiências de remoção de óleos e graxas são 

próximas e superiores a 95%.  

 Outro resultado proveniente da análise das superfícies de resposta é o comportamento 

plano indicando também o ajuste linear do modelo. 

 Como a melhor condição indicada não é apenas a que representa melhoria na resposta 

avaliada, mas também a que represente um menor custo de tratamento que pode está 

associado principalmente a quantidade de insumos utilizados. O recomendável para o 

tratamento de água utilizando a mistura de floculante natural à base de Moringa oleífera 

(50%) e floculante comercial “C” (50%) é: concentração total de floculante de 15 mg/L, 3 

minutos de mistura lenta e 3 minutos para etapa de flotação. 

  

4.3. Avaliação da mistura de floculante de Moringa oleífera e floculante 

comercial “D” com proporção de mistura, de 50:50 % (v:v)  

 

 Os resultados da avaliação da mistura de floculante natural à base de Moringa oleífera 

(50%) com floculante comercial “D” (50%) através de 11 ensaios resultantes de 8 
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combinações do planejamento fatorial e 3 repetições no ponto central são apresentados na 

Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Resultado da eficiência de remoção de TOG da água produzida utilizando 

mistura do floculante de Moringa oleífera e floculante comercial “D” com proporção de 

mistura 50:50 % (v:v) 

Experimento Ctf (mg/L) tml (min.) tf (min.) TOGinicial TOGfinal Eficiência (%) 

1 5 3 3 165,5 16,5 90,03 

2 15 3 3 136 10 92,65 

3 5 10 3 190 12,5 93,42 

4 15 10 3 221,5 6 97,29 

5 5 3 10 204 13,5 93,38 

6 15 3 10 204 8,5 95,83 

7 5 10 10 148,5 3 97,98 

8 15 10 10 190 3,5 98,16 

9 10 6,5 6,5 242,5 14 94,23 

10 10 6,5 6,5 242,5 13 94,64 

11 10 6,5 6,5 187 10,5 94,39 

Legenda: Ctf  (mg/L) = concentração total da mistura de floculantes; tml (min) = tempo de 

mistura lenta; tf (min.) = tempo de flotação; TOGinicial (mg/L) = TOG da água produzida antes 

do tratamento; TOGfinal (mg/L) = TOG da água produzida tratada. 

 

 Analisando a Tabela 4.4, observa-se que em todos os ensaios realizados a eficiência de 

remoção de TOG mostrou-se superior a 90% como também todos os ensaios atenderam os 

requisitos ambientais estabelecidos pela resolução n° 430/2011 - CONAMA (TOGfinal abaixo 

de 20 mg/L). Observa-se ainda que o aumento das três variáveis independentes (concentração 

total de floculante, tempo de mistura lenta e tempo de flotação) resulta no aumento da 

eficiência de remoção do teor de óleos e graxas. O tempo de mistura lenta apresentou 

variações de eficiência mais significativas quando fixada as outras duas variáveis 

independentes, onde o aumento desta variável implica no aumento da resposta avaliada 

podendo ser evidenciado pela comparação entre os experimentos: 2 (92, 65%) e 4 (97,29%); 1 

(90,03%) e 3 (93,42%); 5 (93,38%) e 7 (97,98%); 6 (95,83%) e 8 (98,16%). Em seguida, o 

aumento no tempo de flotação também resultou no aumento da eficiência de remoção de TOG 

podendo ser verificado fixando as demais variáveis pela comparação entre os experimentos: 1 
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(90,03%) e 5 (93,38%); 2 (92,65%) e 6 (95,83%); 3 (93,42%) e 7 (97,98%);  4 (97,29%) e 8 

(98,16%). O aumento da concentração total de floculantes também teve efeito significativo no 

aumento da eficiência de remoção de óleos e graxas, apesar da diferença entre as eficiências 

ser menos significativa, que pode ser avaliado através da comparação entre os experimentos: 

1 (90,03%) e 2 (92,65%); 3 (93,42%) e 4 (97,29%); 5 (93,38%) e 6 (95,83%);  7 (97,98%) e 8 

(98,16%). 

 Assim, a maior eficiência de remoção de TOG foi registrada para o experimento 8, em 

que se atingiu uma eficiência de 98,16% e que corresponde a um TOGfinal de 3,5 ppm 

(adequado para descarte), operando-se com valores máximos das variáveis independentes: 

concentração total de floculantes de 15 mg/L, tempo de mistura lenta de 10 min., e tempo de 

flotação de 10 min. Assim, para esta mistura avaliada e condições estudadas, o aumento da 

concentração total de floculantes favoreceu a remoção de TOG, já que os floculantes 

favorecem a coalescência das gotas de óleo presentes; assim como também um maior tempo 

de mistura lenta (favorece a formação de agregados maiores) e flotação (tempo para que o 

agregado eleve-se a superfície) favoreceram para remoções mais eficientes de TOG.     

 É importante observar que do ponto de vista industrial, as condições do experimento 1, 

que resultam em uma eficiência de remoção de TOG de 90,03%, são mais interessantes 

porque permitem especificar a água para descarte (TOGfinal 16,5 ppm) operando-se em 

condições mais econômicas de processo, ou seja, com concentração total de floculantes de 5 

mg/L, tempo de mistura lenta de 3 min., e tempo de flotação de 3 min.  

 Outro aspecto que se pode ressaltar a partir da Tabela 4.2 diz respeito aos resultados 

referentes aos experimentos 9, 10 e 11. Como as condições destes ensaios são semelhantes em 

relação ao TOGinicial e idênticas em relação às variáveis independentes pode-se verificar que as 

eficiências de remoção são praticamente as mesmas indicando que a metodologia utilizada 

quanto a determinação do TOG (Infracal) se constitui em medida reprodutível e confiável.

  

4.3.1. Análise de variáveis significativas 

 

 Para realizar uma análise mais precisa da influência das variáveis independentes sobre 

a variável dependente (eficiência de remoção de TOG), utilizou-se os resultados da Tabela 4.4 

e o software Statistic 8.0 para se obter o Diagrama de Pareto (Figura 4.4). Neste Diagrama são 

analisados, além dos efeitos das variáveis independentes, a significância da curvatura como 

forma de avaliar se existe uma tendência para representação por um modelo de natureza 
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quadrática entre as variáveis independentes e dependente. O diagrama considera significância 

estatística com limite de confiança de 95%. 

 

 

Figura 4.4 - Diagrama de Pareto para a mistura de Moringa oleífera e floculante comercial 

“D” com proporção de 50%:50% (v:v) e nível de confiança de 95%. 

Legenda: Ctf   = concentração total da mistura de floculantes; tml  = tempo de mistura lenta; tf  

= tempo de flotação. 

 

 Analisando a Figura 4.4, tem-se que todas as variáveis independentes, ou seja, a 

concentração total de floculante, o tempo de mistura lenta e o tempo de flotação apresentaram 

significância estatística, como pode ser observado também através da Tabela 4.4.  

 O tempo de mistura lenta foi a variável que apresentou maior significância na 

eficiência de remoção TOG da água produzida, isto indica que um maior tempo para 

desestabilização das gotículas dispersas e consequente formação de flocos está exercendo 

maior influência no processo.  Além disso, a interação entre a concentração total de 

floculantes e tempo de flotação mostrou-se significativa assim como a interação das três 

variáveis (que pode ter tido seu efeito confundido, mostrando-se significativa).    

 De acordo com o diagrama de Pareto a influência da interação entre a concentração 

total de floculantes e tempo de flotação é negativa. Logo, a interação entre o valor máximo 

(+) e mínimo (-) das variáveis independentes (concentração total de floculante e tempo de 
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mistura lenta) resulta no aumento da variável resposta.  Este fato fica evidenciado 

principalmente através da comparação entre os experimentos 3 e 7, com o tempo de mistura 

lenta fixo em 10 minutos: observa-se maior eficiência de remoção para concentração total de 

floculante 5 mg/L (-) e 10 min (+) de flotação do experimento 7 (97,98%) resultando em 

interação negativa (-+ = -) do que do que a concentração total de floculantes 5mg/L (-) e 3 

minutos (-) de flotação do experimento 3 (93,42%) resultando em interação positiva (-- = +). 

 Em relação à curvatura, verifica-se pela Figura 4.4 que a mesma não se mostrou 

significativa. Assim, o modelo linear pode ser usado para representar a eficiência de remoção 

de TOG como também não se faz necessário à realização da porção axial do planejamento 

experimental.  

 

4.3.2. Determinação e avaliação do modelo matemático 

 

 A Equação (7) representa o modelo linear que descreve a eficiência de remoção de 

TOG da água produzida utilizando, como concentração total de floculante, a mistura do 

floculante Moringa oleífera com floculante comercial “D” em base volumétrica 50:50% (v:v). 

 

                                                           

                                                                                                                           (7) 

  

 A Tabela 4.5 apresenta a análise de variância (ANOVA) para avaliação do ajuste do 

modelo linear da Equação (7). 
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Tabela 4.5 – ANOVA da mistura de floculante Moringa oleífera e floculante comercial “D” 

com proporção de mistura 50%:50% (v:v). 

FONTE SQ N° GL MQ Fcalculado Ftabelado Teste F 

Regressão 59,940 7 8,56 
53,27 8,89 Significativo 

Resíduo 0,4822 3 0,16 

Falta de 

Ajuste 
0,3957 1 0,39 

9,14 18,51 Preditivo 

Erro Puro 0,0866 2 0,04 

Total 60,4252 10 
   

 

Legenda: SQ = soma quadrática; N° GL = número de graus de liberdade; MQ = média 

quadrática. 

  

 Através da Tabela 4.5, tem-se que o coeficiente de regressão é 0,992 (SQR/SQT) e o 

percentual máximo de variação explicado pelo modelo é de 99,86%. O modelo ajustou-se 

muito bem aos dados experimentais, já que o valor do coeficiente de regressão foi bastante 

próximo de 1.  

 Além disso, o modelo pode ser considerado estatisticamente significativo, Fcalc 

(MQR/MQr) > 8,89. Quanto à predição, o modelo pode ser utilizado para este fim, Fcalc 

(MQfaj/MQep) < 18,51. No entanto, vale ressaltar que não existe um consenso na literatura 

quanto ao critério que define se um modelo é considerado preditivo. 

 Portanto, de acordo com estes resultados, o modelo mostrou-se satisfatório ajustando 

bem aos dados além de significativo pelo teste F e capaz de realizar predições. 

 

4.3.3. Análise de superfície de resposta 

 

 A partir da Figura 4.4 tem-se que, em termos de interação entre duas variáveis, apenas 

a interação entre a concentração e o tempo de flotação foram significativas. Assim, as Figuras 

4.5 e 4.6 apresentam a superfície de resposta e curvas de contorno para eficiência de remoção 

de TOG da água produzida para interação entre a concentração total de floculante e tempo de 

flotação, com tempo de mistura lenta fixo em 3 e 10 minutos, respectivamente. 

 

 

 



Capítulo 4. Resultados e discussões   69 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.5 – Curva de contorno (a) e superfície de resposta (b) para eficiência de TOG da 

água produzida com tempo de mistura lenta fixo de 3 minutos para a mistura de floculante 

Moringa oleífera e floculante comercial “D” com proporção de 50:50 % (v:v) e nível de 

confiança de 95%. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.6 – Curva de contorno (a) e superfície de resposta (b) para eficiência de TOG da 

água produzida com tempo de mistura lenta fixo de 10 minutos para a mistura de floculante 

Moringa oleífera e floculante comercial “D” com proporção de 50:50 % (v:v) e nível de 

confiança de 95%. 
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 Analisando-se ambas as figuras tem-se que, como o a variável isolada tempo de 

mistura lenta mostrou-se significativa, como observado pelos resultados experimentais 

apresentados na Tabela 4.4 e pelo diagrama de Pareto na Figura 4.4, a Figura 4.6 apresentou 

uma região maior de eficiências acima de 95%. Este resultado, fisicamente, significa que um 

maior tempo de mistura lenta resulta em uma maior desestabilização das gotículas dispersas 

favorecendo o processo de remoção de TOG.  

 Assim, pela Figura 4.6 é evidente como a interação entre o tempo de flotação e 

concentração total de floculantes tem efeito significativo. Para baixas concentrações (-) é 

necessário tempo de flotação superior a 7 min (+) para atingir a região de maiores eficiências 

e para tempo de floação inferiores (-) necessita-se de concentrações superiores a 12 mg/L (+) 

para obtenção de maiores eficiências de remoção de TOG. Este fato evidencia mais uma vez o 

feito negativo da interação destas variáveis em que a resposta do processo é favorecida por 

combinações entre valores máximo e mínimo das duas variáveis. 

 Já as superfícies de resposta apresentaram um comportamento plano que também 

comprovam o comportamento linear do modelo. 

 Portanto, a condição indicada é aquela que representa um menor custo de tratamento 

que pode está associada principalmente à quantidade de insumos utilizados, sendo 

recomendável para o tratamento de água utilizando a mistura de floculante natural à base de 

Moringa oleífera (50%) e floculante comercial “D” (50%) : concentração total de floculante 

de 5 mg/L, 3 minutos de mistura lenta e 3 minutos para etapa de flotação. 

 

4.4. Comparação entre as eficiências de mistura estudadas com a literatura 

 

 Para realizar uma comparação dos resultados apresentados neste trabalho com os já 

existentes na literatura é necessário que os ensaios apresentem as mesmas condições para as 

variáveis independentes. 

 Garrido (2015) também estudou a eficiência de remoção de TOG da água produzida 

utilizando mistura de floculante Moringa oleífera e dois floculantes comerciais distintos dos 

que aqui são avaliados, com proporção idêntica de mistura em base volumétrica de 50%:50 % 

(v:v) e nas mesmas condições de mínimo e máximos das variáveis independentes avaliadas. 

Portanto, a seguir serão apresentados os resultados comparativos de eficiência de remoção de 

óleos e graxas deste trabalho com o estudo desenvolvido por Garrido (2015).  
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4.4.1. Concentração total de floculantes: 5 ppm 

 

 A Figura 4.7 compara a eficiência de remoção de TOG da água produzida utilizando 

mistura de floculantes com concentração total de 5 mg/L em 4 condições distintas de tempo 

de mistura lenta e tempo de flotação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Comparativo da eficiência de remoção de TOG da água produzida com a 

literatura para concentração total de floculantes de 5 mg/L. 

Legenda: Condição 1: tml = 3min. e tf = 3min. ; Condição 2: tml = 10min. e tf = 3min. ; 

Condição 3: tml = 3min. e tf = 10min. ; Condição 4: tml = 10min. e tf = 10min. 

  

 A análise da Figura 4.7 permite verificar que a mistura de floculante natural com três 

dos floculantes comerciais na proporção de 50:50% (v:v) à uma concentração total de 5 mg/L 

apresentam comportamento similar (diferença em termos de eficiência de remoção de TOG da 

ordem de 5 %).  A mistura utilizada por Garrido (2015), representada pela linha preta, 

constituída do floculante à base de Moringa oleífera e floculante comercial tipo “A” 

apresentou um comportamento mais constante para as quatro condições avaliadas o que 

resultou em uma eficiência de remoção de TOG da água produzida ligeiramente superior. No 

entanto, na condição 4 (10 minutos para ambos os tempos de mistura lenta e de flotação) a 

mistura do floculante de Moringa oleífera com o floculante comercial “D” equiparou-se em 

termos de eficiência de remoção de TOG. A mistura de floculante de Moringa oleífera e 

floculante comercial “C” apresentou um comportamento irregular em relação às quatro 

condições estudadas e pode-se afirmar que esta irregularidade se refletiu na eficiência de 

remoção de TOG o que resultou no não atendimento das exigências ambientais quando se 

operou nas condições 1 e 3. Conclui-se portanto que esta mistura é a menos indicada do ponto 
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de vista industrial, sendo as demais indicadas sendo a escolha dependente da avaliação 

econômica levando em conta os custos dos floculantes. A medida de potencial zeta para este 

floculante resultou em valor médio negativo (-19,69 mV, conforme Apêndice D) ao contrário 

dos valores obtidos para os demais floculantes avaliados que apresentaram valores positivos. 

É possível que este fato, esteja relacionado à existência de outro mecanismo de floculação que 

não o de neutralização de cargas quando se utiliza o floculante comercial C mesmo na mistura 

com o floculante à base de Moringa Oleifera. 

 

4.4.2. Concentração total de floculante: 15 ppm 

 

 A Figura 4.8 compara a eficiência de remoção de TOG da água produzida utilizando 

mistura de floculantes com concentração total de 15 mg/L em 4 condições distintas de tempo 

de mistura lenta e tempo de flotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Comparativo da eficiência de remoção de TOG da água produzida com a 

literatura para concentração total de floculantes de 15 mg/L. 

Legenda: Condição 1: tml = 3min. e tf = 3min. ; Condição 2: tml = 10min. e tf = 3min. ; 

Condição 3: tml = 3min. e tf = 10min. ; Condição 4: tml = 10min. e tf = 10min. 

  

 A análise da Figura 4.8 permite verificar todas as misturas avaliadas apresentaram 

comportamento praticamente constante nas quatro condições analisadas, sendo possível 

atender as exigências ambientais estabelecidas pelo CONAMA (concentração de TOG 

inferior à 20 mg/L). 

 Além disso, a diferença entre as eficiências de remoção do teor de óleos e graxas são 

de no máximo 5 %, o que indica que todas as quatro misturas são indicadas para o tratamento 
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de água produzida através da técnica combinada floculação/flotação por ar dissolvido e que o 

fator determinante na escolha da mistura de floculantes a ser utilizada, nas condições 

apresentadas, será a análise econômica do processo global floculação/flotação levando em 

conta primeiramente os custos relativos aos insumos usados na etapa de floculação.   

   

4.5. Determinação do potencial zeta dos floculantes  

 

  O potencial zeta foi determinado a partir do equipamento ZetaPlus – Zeta potencial 

analyser fabricado pela Brookhaven Instruments Corporation. Os experimentos foram 

realizados em duplicata com as soluções “mãe” e as médias do potencial zeta do floculante 

Moringa oleífera (Apêndice C), floculante comercial “C” (Apêndice D) e floculante 

comercial “D” (Apêndice E) foram, respectivamente: +32,29 mV, -18,76 mV e +22,84 mV. É 

interessante observar que dos três floculantes avaliados a Moringa oleífera foi o que 

apresentou maior valor absoluto de potencial zeta, o que a torna sem dúvida um floculante de 

natureza catiônica forte. É importante observar que Magalhães (2014), comparou a eficiência 

de remoção de TOG utilizando uma solução de Moringa oleífera produzida em laboratório 

obtida a partir de sementes in natura com a eficiência de uma solução de Moringa oleífera 

produzida com sementes isentas de óleo (retirado por extração líquido-líquido) e constatou 

que os valores de eficiência de remoção de TOG foram equivalentes. Em termos de potencial 

zeta este resultado leva a crer que a retirada do óleo não deve afetar substancialmente o valor 

absoluto do potencial zeta da Moringa oleífera em estado natural.     

 As partículas coloidais na água possuem cargas negativas que atraem uma grande 

quantidade de íons com carga positiva, formando uma camada ao redor do colóide (Lédo, 

2008). Este fenômeno é à base do mecanismo de neutralização de cargas ao qual se atribui 

como mecanismo preponderante para a desestabilização da dispersão das gotículas de óleo, 

que tem como consequência a formação dos flocos.  

 O floculante Moringa oleífera e floculante comercial “D” apresentaram carga positiva 

caracterizando-os, portanto, como floculantes catiônicos. No entanto, o floculante comercial 

“C” apresentou carga negativa. Ao se combinar por mistura o floculante Moringa oleífera 

com o floculante comercial “C” é possível que ocorra um balanço líquido de cargas positivo 

influenciando tanto na capacidade de remoção de óleos e graxas com a mistura de floculante 

de Moringa oleífera e floculante comercial “C” como também na limitação da adequação para 

condições de descarte nas condições de baixa concentração total de floculantes (5 mg/, por 



Capítulo 4. Resultados e discussões   75 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 
 

exemplo), conforme se observou nos resultados de eficiência de remoção para esta mistura. 

Este resultado também pode ser observado no comportamento irregular apresentado na Figura 

4.7 em que é comparada a eficiência de remoção de TOG para concentração total de 

floculantes de 5 mg/L, onde, possivelmente, para esta concentração o balanço líquido de 

cargas não foi suficiente para obter uma água produzida em condições de descarte .   

 

4.6. Avaliação da eficiência de remoção de TOG da água produzida para 

mistura de Moringa oleífera e floculante comercial “D” com proporção de 

mistura, de 70:30 % (v:v) 

 

 Nardi et al. (2008) afirmaram que para encontrar a melhor condição de aplicação da 

técnica não se deve considerar apenas a melhoria da mesma, mas também deve-se atentar ao 

custo do tratamento.  

 Para favorecer a aplicação industrial, a utilização de uma menor concentração total de 

floculante pode representar interesse econômico visto que reduz a quantidade de reagente. 

Os resultados até aqui apresentados permitiram verificar que a mistura de floculante Moringa 

oleífera e floculante comercial “C” apresentou eficiências mais reduzidas nas diferentes 

condições de baixa concentração total de floculante, não atendendo até mesmo o que é 

imposto pela legislação ambiental, e a análise de potencial zeta do floculante comercial “C” 

apresentou carga negativa que pode, possivelmente, afetar na eficiência do processo. 

 Assim, buscando minimizar as condições que reduzem os custos do tratamento bem 

como minimizar o uso de floculantes comerciais, o que possivelmente pode contribuir para 

reduzir os custos visto que a Moringa oleífera é um floculante natural, avaliou-se a eficiência 

de remoção de TOG da água produzida utilizando a mistura de floculante de Moringa oleífera 

e floculante comercial “D” na proporção de mistura em base volumétrica de 70%(Moringa 

oleífera):30%(floculante comercial “D”).  

 Portanto, será verificado a eficiência de remoção de TOG da água produzida na 

proporção de mistura em base volumétrica 70%:30% e em concentrações total de floculante 

inferiores a 5 mg/L para em seguida, com as condições avaliadas, se proceder a 

implementação do planejamento experimental e se avaliar a eficiência do processo de 

remoção de óleos e graxas para fins de descarte.  
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4.6.1. Avaliação da redução da concentração total de floculante 

 

 As Figuras 4.9 (a) e (b) apresentam o comportamento da eficiência de remoção de 

TOG da água produzida com a redução da concentração total de floculante. O tempo de 

mistura lenta e tempo de flotação foram ambos iguais a 10 minutos nestes ensaios, onde a 

escolha foi baseada na Tabela 4.4; em que para estas condições foram obtidas as maiores 

eficiências de remoção de TOG da água produzida tanto para concentração total de floculante 

de 5 mg/L quanto 15 mg/L (sendo estes valores bastante próximos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                          (b) 

Figura 4.9 – Avaliação do comportamento da eficiência de remoção de TOG da água 

produzida com a redução da concentração total de floculante a partir da mistura de floculante 

à base de Moringa oleífera e floculante comercial “D” através de gráficos com linha de 

tendência (a) e de barra (b). 

  

 Analisando os gráficos, tem-se que a redução da concentração total de floculante 

implica na redução significativa da eficiência de remoção de óleos e graxas, como observa-se 

mais claramente através da Figura 4.9 (a). Possivelmente, para concentrações inferiores a 5 

mg/L a ação dos floculantes seja reduzida não provocando a desestabilização das partículas de 

forma efetiva. Além disso, a Figura 4.9 (b) mostra que para as concentrações abaixo de 5 

mg/L, o TOG final da água produzida (isto é, TOG da água produzida tratada) é superior ao 

que é estabelecido pelo CONAMA. 

 Portanto, a concentração de 5 mg/L continuou sendo a concentração mínima na matriz 

do planejamento experimental, sendo necessário então avaliar se a proporção de mistura na 
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base volumétrica 70% (Moringa oleífera):30% (floculante comercial “D”) será viável para o 

tratamento da água produzida.  

 

4.6.2. Avaliação da proporção de mistura, em base volumétrica, da Moringa 

oleífera e floculante comercial “D”  

 

 As Figuras 4.10 (a) e (b) apresentam  a eficiência de remoção de TOG para proporções 

distintas de mistura de floculantes, em base volumétrica, nas concentrações totais de 

floculantes de 5 mg/L (Fig. 4. 10 (a)) e 15 mg/L (Fig. 4. 10 (b)) O tempo de mistura lenta e o 

tempo de flotação foram ambos iguais a 10 minutos nestes ensaios, onde a escolha foi baseada 

na Tabela 4.4; em que para estas condições obtiveram-se as maiores eficiências de remoção 

de TOG da água produzida tanto para concentração total de floculante de 5 mg/L quanto 15 

mg/L (sendo estes valores bastante próximos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

(a)                                                                                   (b) 

Figura 4.10 – Avaliação da eficiência de remoção de TOG da água produzida para diferentes 

proporções de mistura de floculantes, em base volumétrica, a partir da mistura de floculante 

de Moringa oleífera e floculante comercial “D” nas concentrações total de floculante : 5 mg/L 

(a) e 15 mg/L (b) 

 

 Todas as condições avaliadas permitiram atender as exigências ambientais 

regulamentadas pelo CONAMA. Para a concentração total de floculante de 5 mg/L as 

eficiências de remoção de TOG da água produzida foram inferiores às apresentadas pela 

concentração total de floculante de 15 mg/L, o que era esperado já que o aumento da 
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concentração favorece o processo visto que os agentes coagulantes favorecem a aglomeração 

e aprimoram o rendimento do processo de flotação.  

 Em relação à proporção de mistura de floculantes, observa-se que as proporções de 

mistura de floculantes na base volumétrica de 50:50% e 70:30% apresentaram eficiências 

semelhantes, em ambas as concentrações (5 e 15 mg/L). Este resultado indica que o aumento 

da proporção do floculante natural (Moringa oleífera), nas condições avaliadas, não afetou na 

eficiência de remoção de TOG devendo possivelmente existir uma proporção de mistura 

limitante na eficiência de remoção de TOG devido à redução do floculante comercial “D” 

visto que este viabiliza a aplicação deste floculante.  Outro resultado que pode ser obtido 

através da análise destes resultados é que na concentração total de floculantes de 5 mg/L o 

aumento da proporção de floculante natural (Moringa oleífera) reduz a eficiência de remoção, 

já o inverso ocorre na concentração total de floculantes igual a 15 mg/L. Este resultado condiz 

com o obtido através da Figura 4.9 (a) e (b), onde  a redução de concentração provocou o não 

atendimento à legislação do CONAMA, logo para a concentração total de floculantes inferior 

em que o floculante comercial “D” foi utilizado em maior proporção favoreceu na remoção de 

TOG.  

 Como se deseja minimizar o uso do floculante comercial fez-se o planejamento 

experimental para proporção de mistura 70% (Moringa oleífera):30% (floculante comercial 

“D”), em base volumétrica, para avaliação da aplicação dessa mistura assim como análise 

estatística dos dados. 

 Os dados referentes a volumes de floculantes utilizados para as diferentes condições 

de concentração total de floculante e proporção de mistura encontram-se no Apêndice A.  

 

4.6.3. Planejamento experimental 

 

 A Tabela 4.6 apresenta o resultado dos experimentos do planejamento experimental, 

totalizando 17 ensaios resultantes de 8 combinações do planejamento fatorial, 3 repetições no 

ponto central e 6 combinações do planejamento axial.  

Primeiramente foram feitos os ensaios do planejamento fatorial e central, no entanto o 

Diagrama de Pareto (Apêndice F) para estes 11 primeiros ensaios indicou que a curvatura 

mostrou-se significativa (modelo linear não pode ser ajustado), sendo assim necessário 

complementar com ensaios axiais para obtenção de um modelo quadrático. 
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Tabela 4.6 – Resultado da eficiência de remoção de TOG da água produzida utilizando 

mistura do floculante de Moringa oleífera e floculante comercial “D”, com proporção de 

mistura volumétrica de 70% e 30%, respectivamente. 

Experimento Ctf (mg/L) tml (min.) tf (min.) TOGinicial TOGfinal Eficiência (%) 

1 5 3 3 163,5 13 92,05 

2 15 3 3 142 6 95,77 

3 5 10 3 136,5 6,5 95,24 

4 15 10 3 166,5 4,5 97,30 

5 5 3 10 159,5 10,5 93,42 

6 15 3 10 159,5 9 94,36 

7 5 10 10 183,5 9,5 94,82 

8 15 10 10 136,5 5,5 95,97 

9 10 6,5 6,5 163 6,5 96,01 

10 10 6,5 6,5 188 6,5 96,54 

11 10 6,5 6,5 188 4,5 97,61 

12 10 6,5 0,6 152,5 7 95,41 

13 10 6,5 12,4 167 8 95,21 

14 10 0,6 6,5 171 8 95,32 

15 10 12,4 6,5 172 8 95,35 

16 1,6 6,5 6,5 177,5 19 89,30 

17 18,4 6,5 6,5 177,5 6 96,62 

Legenda: Ctf  (mg/L) = concentração total da mistura de floculantes; tml (min) = tempo de 

mistura lenta; tf (min.) = tempo de flotação; TOGinicial (mg/L) = TOG da água produzida antes 

do tratamento; TOGfinal (mg/L) = TOG da água produzida tratada. 

 

 Todos os ensaios experimentais apresentaram TOGfinal abaixo de 20 mg/L, valor este 

considerado desejável para fins de descarte de acordo com o estabelecido pela Resolução 

430/2011- CONAMA. Assim, a mistura de floculante de Moringa oleífera e floculante 

comercial “D” com proporção volumétrica de mistura 70%:30%, respectivamente, mostrou-se 

eficiente na remoção de óleos e graxas da água produzida sendo uma alternativa mais 

interessante na busca de redução do uso de floculantes comerciais sintéticos e que, 

geralmente, possuem maior valor agregado. 

 Analisando a Tabela 4.6, tem-se que quanto maior a concentração total de floculantes 

maior a eficiência de remoção do teor de óleos e graxas da água produzida como ocorreu nas 
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demais análises, evidenciado através da comparação da concentração total de floculantes 

mínima e máxima fixando os valores de tempo de mistura lenta e tempo de flotação. O maior 

aumento de eficiência de remoção de TOG pode ser avaliado através da comparação entre os 

experimentos 1 (Ctf = 5 mg/L, tml = 3 min e tf = 3 min) e 2 (Ctf = 15 mg/L, tml = 3 min e tf = 3 

min) que apresentaram eficiência de remoção iguais a 92,05% e 95,77%, respectivamente. É 

importante ressaltar que os 3,72% no aumento da eficiência de remoção de TOG a favor do 

experimento 2 não justificam a sua aplicação uma vez que a concentração total de floculantes 

(15 mg/L) usada neste experimento é três vezes maior que aquela usada no experimento 1, 

porém a água tratada nesta última condição operacional já apresenta um valor aceitável para 

descarte (13 ppm).   

 Outra informação que pode ser obtida a partir da Tabela 4.6 se refere aos resultados 

apresentados nos experimentos 9, 10 e 11. Como as condições destes ensaios são semelhantes 

em relação ao TOGinicial e idênticas em relação às variáveis independentes pode-se verificar 

que as eficiências de remoção são praticamente as mesmas indicando uma vez mais que tanto 

a metodologia utilizada quanto a determinação do TOG (Infracal) se constitui em medida 

reprodutível e confiável. 

A seguir, será verificado se estes efeitos realmente são significativos estatisticamente 

no processo de remoção de TOG. 

  

4.6.4. Análise de variáveis 

 

 Para realizar uma análise mais precisa da influência das variáveis independentes assim 

como das interações entre estas variáveis, fez-se uso da Tabela 4.6 e do software Statistic 8.0 

para se plotar o Diagrama de Pareto (Figura 4.11) que considera a significância estatística 

para um limite de confiança de 95%.  
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Figura 4.11 - Digrama de Pareto para a mistura de (70%) Moringa oleífera e (30%) floculante 

comercial “D”, com nível de confiança de 95%. 

Legenda: Ctf   = concentração total da mistura de floculantes; tml  = tempo de mistura lenta; tf  

= tempo de flotação. 

 

 Analisando a Figura 4.11, tem-se que apenas os efeitos da concentração total de 

floculante tanto na forma linear quanto na forma quadrática, apresentaram significância 

estatística, como pode ser observado também através da Tabela 4.4. A contribuição na forma 

linear apresentou efeito positivo, indicando que o aumento da concentração total de 

floculantes implica no aumento da eficiência de remoção de TOG; já na forma quadrática seu 

efeito foi menor e negativo onde a relação quadrática irá aumentar a eficiência de remoção de 

TOG quando a concentração total de floculantes for menor. Assim, para as condições do 

planejamento experimental apenas a concentração apresentou efeito significativo o que pode 

indicar que um estudo com valores máximos e mínimos diferentes do utilizado no 

planejamento possam permitir uma melhor avaliação do efeito destas variáveis na remoção de 

óleos e graxas da água produzida, sendo as utilizadas satisfatórias na resposta avaliada. 

 Em comparação com os resultados apresentados pela mistura do floculante natural à 

base de Moringa oleífera e floculante comercial “D” em base volumétrica de 50%:50%, tem-

se que para a proporção volumétrica de 50%:50% as demais variáveis independentes também 

mostraram-se significativas. Isto indica que o aumento da proporção volumétrica do 
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floculante natural à base de Moringa oleífera (70%), nas mesmas condições avaliadas, 

independe das condições de tempo de mistura lenta e tempo de flotação sendo tanto as 

condições mínimas e máximas destas variáveis suficientes para garantir condições de 

eficiência de remoção do teor de óleos e graxas satisfatórios favorecendo tanto a formação de 

flocos como também da elevação destes flocos à superfície. 

 Portanto, a comparação dos resultados apresentados para as duas proporções de 

mistura avaliadas indica que o aumento da proporção do floculante natural (Moringa oleífera) 

resulta na concentração total de floculantes como variável limitante da eficiência de remoção 

de TOG, já que a quantidade de floculante comercial “D” foi reduzida e este viabiliza o uso 

do floculante natural e estando o floculante comercial “D” em menor proporção provocará 

efeitos mais significativos na eficiência de remoção de TOG quando a concentração total de 

floculantes também for reduzida.   

 

4.6.5. Determinação e avaliação do modelo matemático 

 

 A Equação (8) representa o modelo quadrático que descreve a eficiência de remoção 

de TOG da água produzida utilizando, como concentração total de floculante, a mistura do 

floculante Moringa oleífera com floculante comercial “D” em base volumétrica 70:30 % 

(v:v). 

 

                         
                   

                 
  

                                                                                                                 (8)                                    

 

 A Tabela 4.7 apresenta a análise de variância (ANOVA) para avaliação do ajuste do 

modelo quadrático da Equação (8). 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Resultados e discussões   83 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 
 

Tabela 4.7 – ANOVA para a mistura de floculante Moringa oleífera e floculante comercial 

“D” com proporção de mistura 70:30 %  (v:v). 

FONTE SQ N° GL MQ Fcalculado Ftabelado Teste F 

Regressão 57,3720 9 6,37467098 
4,3344174 3,68 Significativo 

Resíduo 10,2950 7 1,47071 

Falta de 

Ajuste 
8,9769 5 1,7953853 

2,7243187 19,3 Preditivo 

Erro Puro 1,3180 2 0,65902175 

Total 64,2336 16 
   

 

Legenda: SQ = soma quadrática; N° GL = número de graus de liberdade; MQ = média 

quadrática. 

  

 Observa-se na Tabela 4.7, que o coeficiente de regressão é 0,893 (SQR/SQT) e o 

percentual máximo de variação explicado pelo modelo é de 97,95%. O valor de coeficiente de 

regressão mostrou-se satisfatório uma vez que este coeficiente foi muito próximo de 0,9. 

 Além disso, o modelo pode ser considerado estatisticamente significativo, Fcalc 

(MQR/MQr) > 3,68. Quanto à predição, o modelo pode ser utilizado para este fim, Fcalc 

(MQfaj/MQep) < 19,3. No entanto, vale ressaltar que não existe um consenso na literatura 

quanto ao critério que define se um modelo é considerado preditivo. 

 Portanto, a partir destes valores apresentados, o modelo mostrou-se satisfatório; no 

entanto, para maior confiabilidade e rigor deve ser aplicado apenas para faixa de condições 

estudadas. 

 

4.6.6. Análise de superfície de resposta 

 

 Ao analisar a Figura 4.11 observa-se que apenas a concentração total de floculante 

mostrou-se significativa em relação à eficiência de remoção do teor de óleos e graxas. Assim, 

as Figuras 4.12 e 4.13 apresentam a superfície de resposta e curvas de contorno para 

eficiência de remoção de TOG da água produzida para interação entre a concentração total de 

floculante e tempo de mistura lenta (com tempo de flotação fixo no ponto central) e 

concentração total de floculante e tempo de flotação (com tempo de mistura lenta fixo no 

ponto central), respectivamente. 
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(a) 

 

                                     (b)           

Figura 4.12 – Curvas de contorno (a) e superfície de resposta (b) para eficiência de remoção 

de TOG da água produzida para a interação entre as variáveis concentração total de 

floculantes e tempo de mistura lenta, utilizando a mistura de floculante (70%) Moringa 

oleífera e (30%) floculante comercial “D” e com nível de confiança de 95% (tf  = 6,5 

minutos). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.13 – Curva de contorno (a) e superfície de resposta (b) para eficiência de remoção 

TOG da água produzida para a interação entre as variáveis concentração total de floculantes e 

tempo de flotação, utilizando mistura de floculante (70%) Moringa oleífera e (30%) 

floculante comercial “D” e com nível de confiança de 95% (tml = 6,5 min). 
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 Ambas as figuras indicam regiões de maior eficiência de remoção de TOG que 

dependem apenas da concentração total de floculantes. Estes resultados mantêm concordância 

com o diagrama de Pareto apresentado na Figura 4.11, que apresenta apenas a concentração 

de floculantes na forma linear (Ctf(L)) como a variável mais significativa e de contribuição 

positiva.  As regiões de maiores eficiências são encontradas para valores de concentração total 

de floculantes entre 8 e 18 mg/L. As superfícies de resposta apresentam perfis de curvas  

indicando portanto adequação ao comportamento quadrático do modelo.  

 Portanto, a condição indicada do ponto de vista industrial, é aquela que representa um 

menor custo de tratamento o que pode estar associado principalmente à quantidade de 

insumos utilizados. Neste caso, a condição recomendável para o tratamento de água utilizando 

a mistura de floculante natural à base de Moringa oleífera (70%) e floculante comercial “D” 

(30%) é a seguinte: concentração total de floculante de 5 mg/L, 3 minutos de mistura lenta e 3 

minutos para etapa de flotação. 

 

4.7. Verificação do efeito potencializador do floculante natural à base de 

Moringa oleífera 

 

 Para verificar o efeito potencializador da Moringa oleífera na mistura com o floculante 

comercial “D” foi comparado os resultados de eficiência de remoção de TOG utilizando 

mistura de Moringa oleífera (70%) e floculante comercial “D” (30%) com floculante 

comercial “D” puro (100 % de “D”), tendo como base a condição do planejamento 

experimental que apresentou melhor resultado em termos de eficiência de remoção de óleos e 

graxas para mistura de Moringa oleífera (70%) e floculante comercial “D” (30%). A condição 

operacional selecionada correspondeu àquela referente ao experimento 4 da Tabela 4.6, ou 

seja: 15 mg/L para concentração total de floculantes, 10 minutos de mistura lenta e 3 minutos 

de flotação. É importante ressaltar que os ensaios foram realizados em triplicata e o desvio 

padrão obtido para as três medidas foi de aproximadamente 1,15 mg/L (que está dentro do 

erro do equipamento ±2 mg/L).  

 A Figura 4.14 apresenta os valores médios dos resultados de eficiência de remoção de 

TOG e TOGfinal quando se compara a utilização da mistura de Moringa oleífera (70%) + 

floculante comercial “D” (30%) com a utilização do floculante comercial “D” na forma pura 

(100% de “D”). 
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Figura 4.14 – Comparação entre as eficiências de remoção do teor de óleos e graxas e 

TOGfinal entre a mistura de floculante à base de Moringa oleífera (70%) + floculante 

comercial “D” (30%) e o floculante comercial “D” puro (100 % de “D”)  

 

 Os resultados obtidos mostram que, nas mesmas condições de concentração total de 

floculante, tempo de mistura lenta e tempo de flotação, quando se utiliza a mistura de 

floculantes a eficiência de remoção de óleos e graxas é bastante superior (cerca de 97 %) 

quando comparada ao àquela apresentada com o uso do floculante comercial “D” puro (cerca 

de 77%). Indicando que para as concentrações utilizadas, o uso do floculante natural à base de 

Moringa oleífera também favoreceu na remoção do teor de óleos e graxas. Logo, ambos 

floculantes tiveram efeito positivo na remoção de TOG, já que no trabalho desenvolvido por 

Magalhães (2014) o floculante natural à base de Moringa oleífera não foi capaz de atender a 

adequação da água produzida para descarte e neste trabalho através da Figura 4.14 foi 

possível verificar a não adequação da água produzida para descarte quando utilizado o 

floculante comercial “D” de forma isolada. 

 Além disso, quando se utiliza o floculante comercial “D” na forma pura, a água 

produzida tratada mostrou um TOGfinal médio de aproximadamente 28,7 mg/L o que  não 

atende às condições de descarte estabelecidas pela resolução do CONAMA n° 430/2011. Por 

outro lado, a água tratada com a mistura de floculantes Moringa oleífera (70%) + floculante 
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comercial “D” (30%) apresentou um valor de TOGfinal de 5 mg/L, altamente satisfatório para 

descarte em termos da exigência da legislação ambiental. 

 Com base nos valores médios de potencial zeta para os floculantes à base de Moringa 

oleifera e floculante comercial “D” apresentados nos Apêndices C e E, respectivamente, 

verifica-se que o valor absoluto para o floculante natural é de +32 mV contra +23 mV 

registrado para o floculante comercial “D”. Considerando-se o mecanismo de neutralização de 

cargas como preponderante para a floculação das gotículas de óleo dispersas, é possível que 

este incremento de +9 mV tenha um efeito potencializador na eficiência de remoção de TOG 

quando se utiliza a mistura dos floculantes na técnica combinada floculação/flotação por ar 

dissolvido.   

 Outro aspecto físico que pode explicar o efeito potencializador do floculante à base de 

Moringa oleifera é o tamanho relativamente menor dos flocos resultantes quando se utiliza 

este floculante em relação ao tamanho dos flocos provenientes de floculantes comerciais. 

Magalhães (2014) apresenta fotografias obtidas por microscópio óptico dos flocos resultantes 

de Moringa oleifera e Dismulgan V3377. Observa-se que os maiores flocos com M. O. 

medem 30 µm enquanto que os flocos decorrentes da floculação com Dismulgan V3377 

podem medir cerca de 300 µm, ou seja, estes últimos podem ser até dez vezes maiores que os 

flocos obtidos à partir da M.O. É possível que uma larga faixa de tamanhos de flocos favoreça 

a eficiência da floculação. Assim quando se utiliza a mistura de floculante à base de M.O 

(flocos relativamente menores) com um floculante comercial (flocos relativamente maiores), 

o efeito de preenchimento dos interstícios deixados pelos flocos maiores que venham a ser 

ocupados pelos flocos menores pode resultar em maior resistência do floco “composto”, e 

consequentemente menor taxa de redispersão de flocos, o que pode se traduzir em efeito 

potencializador na eficiência de remoção de TOG quando se associa o floculante à base de M. 

O. com o floculante comercial.     

 Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar com convicção que o uso do 

floculante à base de Moringa oleífera potencializa o efeito do floculante comercial “D”.  

 

4.8. Condições indicadas para o tratamento de água produzida 

 

 O objetivo do tratamento da água produzida no âmbito do presente trabalho é deixá-la 

apta para fins de descarte conforme estabelecido pela Resolução 430/2011-CONAMA.  

Assim, a melhor condição será aquela que leva em consideração a redução de custos do 
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tratamento. Neste contexto, resume-se a seguir as condições operacionais indicadas para 

ambas as misturas estudadas. 

 

4.8.1. Mistura de Floculante de Moringa oleífera com floculante comercial “C”  

  

 A partir da análise da Tabela 4.2 e resultados provenientes do estudo estatístico desta 

mistura de floculantes, a condição indicada para o tratamento de água produzida utilizando a 

mistura de floculante de Moringa oleífera (50%) com floculante comercial “C” (50%) é: 

concentração total de floculante de 15 mg/L, 3 minutos de mistura lenta e 3 minutos de 

flotação.   

 

4.8.2. Mistura de Floculante de Moringa oleífera com floculante comercial “D” 

 

 Todos os ensaios realizados utilizando esta mistura de floculantes permitiram adequar 

a água produzida em ambas proporções volumétricas avaliadas.  

 A partir da análise da Tabela 4.4 e resultados provenientes do estudo estatístico, a 

condição indicada para o tratamento de água produzida utilizando a mistura de floculante de 

Moringa oleífera (50%) com floculante comercial “D” (50%) é: concentração total de 

floculante de 5 mg/L, 3 minutos de mistura lenta e 3 minutos de flotação.   

 No que diz respeito à mistura de floculante de Moringa oleífera (70%) com floculante 

comercial “D” (30%), pode-se afirmar a partir da análise da Tabela 4.6 e dos resultados 

provenientes do estudo estatístico, que as mesmas condições de melhor eficiência de remoção 

obtidas para a mistura 50:50% (v:v) podem ser adotadas a saber: concentração total de 

floculante de 5 mg/L, 3 minutos de mistura lenta e 3 minutos de flotação.   

 Logo, objetivando reduzir o uso de floculantes comerciais como também o custo 

associado, já que o floculante de Moringa oleífera é natural e possivelmente tem um custo 

associado menor, a condição de mistura de Moringa oleífera (70%) com floculante comercial 

“D” (30%) é a alternativa mais viável para o tratamento de água produzida objetivando 

remoção de óleos e graxas para fins de descarte. 
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5. Conclusões 

 

 As duas misturas de floculantes estudadas mostraram-se eficazes na remoção do teor 

de óleos e graxas para fins de descarte. A comparação entre o uso de misturas de floculante à 

base de Moringa oleífera com polieletrólitos comercias na proporção de mistura em base 

volumétrica 50:50% (v:v) tanto deste trabalho quanto daqueles já existentes na literatura, 

indicaram que todas as misturas permitem atender aos requisitos ambientais para descarte 

deste efluente. Assim, o fator determinante para escolha da mistura de floculantes a ser 

utilizada neste tipo de tratamento é uma análise econômica do custo associado ao tratamento 

nas melhores condições de cada mistura analisada. 

 Para mistura do floculante natural de Moringa oleífera com floculante comercial “C” a 

condição indicada para o tratamento de água produzida é: concentração total de floculante 

igual a 15 mg/L, 3 minutos de mistura lenta e 3 minutos de flotação. Quanto ao modelo 

matemático obtido, este não pode ser indicado para fazer predições sendo recomendado 

apenas para ser utilizado na faixa de condições estudadas. 

 Para mistura do floculante natural de Moringa oleífera com floculante comercial “D” 

foram avaliadas duas proporções de mistura em base volumétrica de floculantes a fim de 

encontrar a proporção de mistura de floculantes de interesse industrial. Para ambas as 

misturas, 50:50 % v:v (M.O. + D) e 70:30 % (M.O + D), a condição indicada para o 

tratamento da água produzida é: concentração total de floculante igual a 5 mg/L, 3 minutos de 

mistura lenta e 3 minutos de flotação. Quanto ao modelo matemático obtido a partir do 

planejamento experimental, a mistura 50%:50% v:v (M.O. + D)  mostrou-se estatitisticamente 

significante e indicado para fazer predições. Por outro lado para a mistura 70%:30% v:v 

(M.O. + D) o modelo obtido não foi indicado para fazer predições sendo recomendado apenas 

para ser utilizado para faixa de condições estudadas. 

 A proporção de mistura em base volumétrica (v:v) de floculante de Moringa oleífera 

(70%) e floculante comercial “D” (30%) apresenta-se mais viável no tratamento de água 

produzida, para fins de descarte, devido à redução do uso de floculante comercial. Somado a 

este fator tem-se que a utilização em maior proporção de um floculante natural apresentou 

efeito positivo na remoção do teor de óleos e graxas que, possivelmente, apresenta menor 

custo associado ao tratamento deste efluente, além de ser biodegradável. 
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 O efeito potencializador do floculante à base de Moringa oleífera quando este é 

associado a um floculante comercial ficou comprovado quando se comparou o uso do 

floculante “D” na forma pura com a mistura deste floculante com aquele à base de Moringa 

oleífera na proporção 70:30  % v:v (M.O. + D). Tanto a eficiência de remoção de TOG 

quanto o TOGfinal melhoraram de forma considerável quando faz-se uso da mistura ao invés 

do floculante puro. 

 O presente estudo mostrou-se relevante ao desenvolver uma metodologia com 

confiança estatística e resultados satisfatórios em termos ambientais para viabilização do uso 

de floculante natural à base de Moringa oleífera na forma de misturas com floculantes 

comerciais que podem vir a serem empregadas quando da utilização da técnica combinada 

floculação/flotação por ar dissolvido para tratamento de água produzida para fins de descarte. 

 Recomenda-se a análise econômica deste processo para determinar a mistura de 

floculantes mais viável de interesse industrial, assim como também determinar a quantidade 

limitante de floculante natural em termos de proporção de mistura de floculantes. Além disso, 

do ponto de vista ambiental, sugere-se a caracterização do lodo gerado na floculação/flotação 

a fim de identificar uma possível aplicação ou destinação final para este lodo assim como 

verificar sua biodegradabilidade em relação a cada mistura de floculantes utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REFERÊNCIAS 

 



Referências   94 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

6. Referências 

 

AISSE, M. M.; JURGENSEN, D.; REALI, M. A. P.; PENETRA, R.; ALÉM SOBRINHO, P.; 

FLORÊNCIO, L. 2001. Avaliação do sistema reator RALF e flotação por ar dissolvido, no 

tratamento de esgoto sanitário. In: Chemicharo, C.A.L. (Coordenador) Pós-Tratamento de 

efluentes de reatores anaeróbicos – Coletânea de artigos técnicos – Vol. 2, ABES, Rio de 

Janeiro. 

 

AL-SHAMRRANI, A. A.; JAMES, A.; XIAO, H. Destabilisation of oil-water emulsions and 

separation by dissolved air flotation. Water Research. V. 36, p. 1503-1512, 2002. 

 

AZEVÊDO, S. H. G. Extração enzimática de óleo e produção in situ de biodiesel a partir de 

Moringa oleifera Lam. 2013. 87f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Centro 

de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

BADER, M.S.H. Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations. 

Desalination, v. 208, p. 159-168, 2007. 

 

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos: pesquisa 

e desenvolvimento na ciência e na indústria. p. 100 – 144. Porto Alegre, RS. 4. ed. Artmed 

Editora S.A., 2010. 

 

BENSADOK, K.; BELKACEM, M.; NEZZAL, G. Treatment of cutting oil/water emulsion 

by coupling coagulation and dissolved air flotation. Desalination, v. 206, p. 440-448, 2007. 

 

BORBA, L. R. Viabilidade do uso da Moringa oleifera Lam no tratamento simplicado de 

água para pequenas comunidades. 2001. 92f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente) - Centro de Ciências Exata e da Natureza, Programa Regional de Pós 

Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa. 

 



Referências   95 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

CARVALHO, M. E. Flotação de alta taxa aplicada ao pós-tratamento de efluentes de 

reatores anaeróbicos. 2004. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

CARVALHO, P. C. de A. P. de. Caracterização de água produzida na indústria de petróleo 

para fins de descarte e otimização do processo de separação óleo/água. Natal, 2011. 122 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Centro de Tecnologia, Departamento de 

Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

CONAMA n° 001, Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 23 de janeiro de 

1986. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>. 

Acesso em 20 de maio de 2015.  

 

CONAMA n° 393, Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 8 de agosto de 

2007. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=541>. 

Acesso em 20 de maio de 2015. 

 

CONAMA n° 430, Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 13 de maio de 

2011. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. 

Acesso em 20 de maio de 2015. 

 

COUTINHO, W. Emprego da flotação por ar dissolvido no tratamento de cursos d’água – 

Avaliação de desempenho da estação de tratamento dos córregos Ressaca e Sarandi: 

afluentes da represa da Pampulha. 2007. 104f. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos). Programa de Pós Graduação em Saneamento, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

DOWDALL, M.; LEPLAND, A. Elevated levels of radium-226 and radium-228 in marine 

sediments of the Norwgian Trench (“Norskrenna”) and Skagerrak. Marine Pollution Bulletin, 

64, p. 2069-2076, 2012. 

 

FAKHRU’L-RAZIA, A. et al. Review of technologies for oil and gas produced water 

treatment. Journal of Hazardous Materials, [S.l.], v. 170, no. 1-2, p. 530-551, 2009. 



Referências   96 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

GARBADO, I. T. Caracterização química e toxicológica da água produzida descartada em 

plataformas de óleo e gás na costa brasileira e seu comportamento dispersivo no mar. Natal, 

2007. 235f. Tese (Doutorado em Química) – Centro de Ciências Exatas e da Terra, 

Departamento de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 

GARRIDO, J.W.A. Utilização da técnica combinada floculação/flotação por ar dissolvido 

para remoção de óleos e graxas da água produzida com mistura de floculantes natural e 

comerciais. 2015. 123f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN. 

 

GOBBI, L. C. A. Tratamento de água oleosa por eletrofloculação. 2013. 120f. Dissertação 

(Mestrado em Energia). Programa de Pós – Graduação em Energia do Centro Universitário 

Norte do Espirito Santo. Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus. 

 

GOMES, A. P. P. Gestão ambiental da água produzida na indústria de petróleo: melhores 

práticas e experiências internacionais. 2014. 120f. . Dissertação (Mestrado em Ciências em 

Planejamento Energético) – COPPE, Programa de Planejamento Energético, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro,  Rio de Janeiro. 

 

GU, X; CHIANG, S. H. A novel flotation column for oily water cleanup. Separation and 

purification technology. V. 16, p. 193-203, January, 1999. 

 

JAFELICCI JÚNIOR, M.; MASSI, L. Introdução à química de colóides e superfícies. 

Disponível em: <http://www.iq.unesp.br/flotação/MODULO1/aula4/aula41.htm>. Acesso em: 

15 de maio de 2015. 

 

LÉDO, P. G. S. Flotação por ar dissolvido na clarificação de águas com baixa turbidez 

utilizando sulfato de alumínio e sementes de Moringa Oleífera como coagulantes. 2008. 105f. 

Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN. 

 

LEME, F. P. Engenharia do saneamento ambiental. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A., 1984. p. 143 – 152. 



Referências   97 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

LIMA, L. M. O. de. Utilização de uma coluna de flotação para remoção de compostos 

orgânicos da água de produção. 2009. 155f. Tese (Doutorado). Centro de Tecnologia, 

Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.  

 

LOPES, M. A. Avaliação de diferentes coagulantes para remoção de sólidos por flotação e 

sedimentação de água residuária de uma indústria metal-mecânica. 2011. 192f. Dissertação 

(Mestrado – Programa de Pós-Graduação e Área de Concentração em Hidráulica e 

Saneamento). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

MACEDO, V. A. P de. Tratamento de água de produção de petróleo através de membranas e 

processos oxidativos avançados. 2009. 98f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). 

Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, Lorena-SP. 

 

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

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

floculação/flotação. 2014. 83f.  Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal-RN. 

 

MEGID, M. H. A.; AMER, A. A. R.; ELSAYED, K. H. Coagulation and dissolved air 

flotation for treatment of oil-water emulsion. International Journal of Engineering Sciences. 

Vol (3), No (12), p. 120-129, 2014.  

 

MOTTA, A. R. P. da. Tratamento de água produzida de petróleo para remoção de óleo 

através da integração dos processos com coalescedor em leito e microfiltração. Salvador, 

2014. 256 f. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia Industrial). Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Industrial, Universidade Federal da Bahia, Salvador-Ba.  

 

NARDI, I. R.; FUZI, T. P.; DEL NERY, V. Performance evaluation and operating strategies 

of dissolved-air flotation system treating poultry slaughterhouse wastewater. Resources, 

Conservation and Recyclin., v.52, p.533 - 544, 2008. 

 



Referências   98 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

NEFF, J. M.; JOHNSEN, S.; FROST, T. K.; UTIVIK, T. I. R.; DURELL, G. S. Oil well 

produced water discharges to the North Sea. Part II: Comparison of deployed mussels 

(Mytilus edulis) and the DREAM model to predict ecological risk. Marine Environmental 

Research. 62 (2006) 224-246. 

 

NUNES, S. K. da S. Remoção conjugada de metais e óleo da água produzida. 2009. 94f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Programa de Pós - Graduação em 

Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN. 

 

PAULO, J. B. A.; LEDO, P. G. S.; SOUSA, E. M. B. D.; AZEVEDO, S. H. G., 

MAGALHÃES, E. R. B. Tratamento de águas residuais da indústria do petróleo utilizando 

floculante não-convencional e flotação por ar dissolvido. In: SHMT-MEETING OF THE 

SOUTHERN HEMISPHERE ON MINERAL TECHNOLOGY, 7, 2013, Goiânia. Anais … 

Goiânia-GO, 2013. 

 

PEREIRA, D. F. Potencialidades da Moringa oleifera Lam na produção de biodiesel e no 

tratamento de água produzida na extração de petróleo. 2011. 151f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Química) - Programa de Pós Graduação em Engenharia Química, Pró-Reitoria de 

Pós Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão-SE. 

 

PERES, A. E. C. C; MONTE, M. B. M. Química de superfície na flotação: tratamento de 

minérios. 4.ed., Rio de Janeiro: Cetem/MCT, 2004. 

 

RIBEIRO, A. T. A. Aplicação da Moringa oleífera no tratamento de água para consumo 

humano – Remoção de poluentes por coagulação-flotação. 2010. 69f. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia do Ambiente) – Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, Portugal. 

 

ROSA, J. J. da. Tratamento de efluentes oleosos por floculação pneumática em linha e 

separação por flotação – Processo FF. 2002. 97f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). 

Departamento de Engenharia de Minas, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Minas, Metalúrgica e de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

RUBIO, J.; SOUZA, M. L.; SMITH, R. W. Overview of flotation as a wastewater treatment 

technique. Minerals Engineering, v. 15, p. 139-155, 2002. 



Referências   99 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

 

SANTANA, C. R. Tratamento de água produzida através do processo de flotação utilizando 

a Moringa oleífera Lam como coagulante natural. 2009. 153f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Química) – Núcleo de Pós Graduação em Engenharia Química, Centro de 

Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão-SE. 

 

SANTANA, A. V. M. de. Otimização do processo de flotação de emulsão óleo/água através 

do planejamento fatorial completo. Natal, 2012. 97 f. Dissertação (Mestrado). Centro de 

Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN. 

 

SANTOS, M. A. dos. A flotação por ar dissolvido como alternativa ao tratamento de efluente 

mineral visando ao reúso da água e à melhoria do processo de flotação de apatia. 

Uberlandia, 2014. 163 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG. 

 

SILVA, P. K. L. Remoção de água de óleo da água de produção por flotação em coluna 

utilizando tensoativos de origem vegetal. 2008. 105f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Química) – Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-

Graduação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN. 

 

SOUZA, M. S. B. Estudo da Viabilidade da destilação solar para polimento de águas 

produzidas de petróleo. 2010. 133f. Tese (Doutorado em Engenharia Química). Centro de 

Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN. 

 

STEWART, M.; ARNOLD, K. Produced water treatment field manual. Part-1. Produced 

Water Treating Systems, p.1-134, 2011. 

 

THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 2 ed. p. 264-267 – Rio de Janeiro: 

interciência: PETROBRAS, 2001. 

 

VALENÇA, R. D. Modelagem da Transferência de massa na remoção do óleo da água 

produzida por flotação em coluna com uso de tensoativos de origem vegetal. Natal, 2012. 89 



Referências   100 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

f. Dissertação (Mestrado). Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

 

VEIL, J. A. et al. A white paper describing produced water from production of crude oil, 

natural gas, and coal bed methane. Argonne: Argonne National Laboratory, 2004. Disponível 

em: 

<http://www.netl.doe.gov/technologies/oilgas/publications/oil_pubs/prodwaterpaper.pdf>. 

Acesso em: 15 de maio 2015. 

 

ZOUBOULIS, A. I.; AVRANAS, A. Treatment of oil-in-water emulsions by coagulation and 

dissolved-air flotation. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering. V. 172, p. 

153-161, 2000. 

 

 

 



 

 

 

  

 

APÊNDICES 

 



Apêndice   102 
 

Jéssica Isabelle de Souza Freitas, Julho/2016 

APÊNDICE A – Determinação dos volumes de floculantes para diferentes proporções de 

misturas do floculantes de Moringa oleífera e floculantes comerciais (C) e (D) para as 

concentrações avaliadas ao longo do estudo 

 

 

 Para determinar o volume de floculantes a serem utilizados, realizou-se o 

balanceamento através da equação: 

                                          

Onde: 

Cfloculante = concentração de floculante (mg/L); 

Vfloculante = volume de floculante (mL); 

Ccoluna = concentração desejada de floculante na coluna do flotateste (mg/L); 

Vcoluna = volume de água produzida inserido na coluna (1L). 

Concentração 

total 

(mg/L) 

Floculante 

Volume 

floculante 

(mL) 

30% 

volume   

de 

floculante 

(mL) 

50% volume 

de floculante 

(mL) 

70% 

volume de 

floculante 

(mL) 

1,6 

Moringa oleíf. 0,38 0,11 0,19 0,27 

Floc. comercial (C) 0,16 0,048 0,08 0,112 

Floc. comercial (D) 0,16 0,048 0,08 0,112 

2 

Moringa oleíf. 0,48 0,14 0,24 0,33 

Floc. comercial (C) 0,2 0,06 0,1 0,14 

Floc. comercial (D) 0,2 0,06 0,1 0,14 

3,5 

Moringa oleíf. 0,83 0,25 0,42 0,58 

Floc. comercial (C) 0,35 0,11 0,18 0,25 

Floc. comercial (D) 0,35 0,11 0,18 0,25 

5 

Moringa oleíf. 1,2 0,4 0,6 0,8 

Floc. comercial (C) 0,5 0,2 0,3 0,4 

Floc. comercial (D) 0,5 0,2 0,3 0,4 

10 

Moringa oleíf. 2,4 0,7 1,2 1,7 

Floc. comercial (C) 1 0,3 0,5 0,7 

Floc. comercial (D) 1 0,3 0,5 0,7 

15 

Moringa oleíf. 3,6 1,1 1,8 2,5 

Floc. comercial (C) 1,5 0,5 0,8 1,1 

Floc. comercial (D) 1,5 0,5 0,8 1,1 

18,4 

Moringa oleíf. 4,38 1,31 2,19 3,06 

Floc. comercial (C) 1,84 0,55 0,92 1,29 

Floc. comercial (D) 1,84 0,55 0,92 1,29 
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APÊNDICE B – Ordem de execução do palenjamento experimental composto central 

 

 

Tipo 
Ordem de 

execução 

Valores codificados  Valores reais 

Variáveis independentes  

 

Variáveis 

independentes 

Ctf tml tf 
Ctf 

(mg/L) 

tml 

(min.) 

tf 

(min.) 

Planejamento 

factorial 

10 -1 -1 -1 = 5 3 3 

1 +1 -1 -1 = 15 3 3 

8 -1 +1 -1 = 5 10 3 

4 +1 +1 -1 = 15 10 3 

3 

2 

-1 

+1 

-1 

-1 

+1 

+1 

= 

= 

5 

15 

3 

3 

10 

10 

11 -1 +1 +1 = 5 10 10 

7 +1 +1 +1 = 15 10 10 

Planejamento 

central 

9 0 0 0 = 10 6,5 6,5 

5 0 0 0 = 10 6,5 6,5 

6 0 0 0 = 10 6,5 6,5 

Planejamento 

axial 

16 +1,68 0 0 = 18,4 6,5 6,5 

17 -1,68 0 0 = 1,6 6,5 6,5 

15 0 +1,68 0 = 10 12,4 6,5 

14 0 -1,68 0 = 10 0,6 6,5 

13 0 0 +1,68 = 10 6,5 12,4 

12 0 0 -1,68 = 10 6,5 0,6 
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APÊNDICE C – Medição do potencial zeta para a solução do floculante de Moringa oleífera 
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APÊNDICE D – Medição de potencial zeta para a solução do floculante comercial (C) 
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APÊNNDICE E – Medição do potecial zeta para solução do floculante comercial (D) 
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APÊNDICE F – Diagrama de Pareto para os ensaios do planejamento fatorial e central para 

mistura de floculante de Moringa oleífera  e floculante comercial (D) utilizado proporção de 

mistura volumétrica 70% e 30%, respectivamente, com nível de confiança de 90%. 

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Eficiência

2**(3-0) design; MS Residual=,6643

DV: Eficiência
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,8111749

-1,60066

3,353145

3,359528

3,413875

p=,1

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

1by2

2by3
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1*2*3

1by3
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ANEXO A – Pontos de calibração para cada eletrodo da sonda multiparampetrica IN-SITU 

INC. TROLL 9500 

 

 

 

Parâmetro Padrão de calibração 1 Padrão de calibração 2 

Concentração de nitratos (mg/L) 14 140 

Turbidez (NTU) - - 

Concentração de cloretos (mg/L) 355 3545 

Temperatura (ºC) - - 

pH 4 10 

Condutividade elétrica (µS/cm) 12890 - 
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ANEXO B – Tabela de porcentagem de distribuição F,5% 

 

  


