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RESUMO 

 

Água Produzida é um subproduto do processo de extração do petróleo e suas características 

variam de acordo com o poço produtor, apresentando vários contaminantes cuja remoção tem 

processo de tratamento bastante complexo. Assim, essa água tem sido alvo de atenção por não 

poder ser descartada sem tratamento adequado. Este trabalho teve como objetivo estudar o 

comportamento e a utilização de sistemas microemulsionados na remoção de contaminantes 

da água produzida. Foi realizado um estudo dos diagramas pseudoternários, contendo em suas 

composições: água produzida dopada (APD) como fase aquosa (FA), hexano e querosene 

como fase orgânica (FO) e razão cotensoativo/tensoativo (C/T = 1 e 4). Utilizou-se seis tipos 

de tensoativos: Renex®; Alkonat®; OCS (óleo de coco saponificado); SDS (dodecil sulfato 

de sódio); CTAB (brometo de hexadeciltrimetilamônio) e Ultramina®; e, como cotensoativo, 

o n-butanol. Após o desenvolvimento dos diagramas e escolha do melhor sistema, foi 

realizado o processo de extração dos contaminantes contidos na APD, escolhendo-se três 

pontos localizados na região de Winsor II, em uma área rica em água e pouca quantidade de 

tensoativo. As composições foram denominadas ponto máximo (30% C/T, 10% FO, 60% 

FA); ponto médio (17,5% C/T, 7,5% FO, 75% FA); e ponto mínimo (5% C/T, 5% FO, 90% 

FA). Para a determinação das concentrações dos contaminantes (metais, ânions e 

hidrocarbonetos poliaromáticos – HPAs), foram utilizados diferentes métodos de análises, 

entre eles o ICP (Espectrometria de emissão óptica com plasma), a cromatografia líquida de 

alta eficiência com detector de fluorescência (HPLC-FLD) e Espectrometria de Fluorescência 

de Raios-X. O sistema que obteve melhor eficiência de remoção foi o sistema contendo o 

OCS como tensoativo, razão C/T = 4 e hexano como fase oleosa. Os melhores resultados de 

remoção de contaminantes foram no ponto médio de composição (17,5% C/T, 7,5% FO, 75% 

FA). Esse estudo mostrou que a utilização de sistemas microemulsionados pode ser uma 

alternativa no correto gerenciamento deste tipo de resíduo da indústria petrolífera. 

Palavras-chave: água produzida; remoção de contaminantes; sistemas microemulsionados. 



ABSTRACT 

 

Produced water is a byproduct of the oil extraction process and its composition vary 

according to the well, producing several contaminants that require a very complex treatment 

process. Thus, this water has been the object of study it can’t be disposed without the proper 

treatment. This work aimed to evaluate the since and use of microemulsion systems on the 

removal of produced water contaminants. A study of pseudternary diagrams, containing in the 

waters compositions: produced water enriched with metals (PWD) as aqueous phase (AP), 

hexane and kerosene as organic phase (OP), ratio co-surfactant/surfactant (C/S = 1 and 4), 

using six types of surfactants: Renex, Alkonat, coconut oil saponified (SCO), sodium dodecyl 

sulfate (SDS), cetiltrimethylammonium bromide (CTAB) and ultramina; and as co-surfactant 

n-butanol. After the diagrams development and choice of the best system, the process of 

extraction of contaminants that was contained in the PWD, was performed choosing three 

points located in the Winsor II region, in an area rich in water and contains a low amount of 

surfactant, the compositions were denominated as maximum point (30% C/S, 10% OP, 60% 

AP); medium point (17.5% C/S), 7.5% OP, 75% AP); minimum point (5% C/S), 5% OP, 90% 

AP). For the determination of the contaminants concentration (metals, anions and PAHs) 

different analysis methods were used, including ICP-OES (Inductively Coupled Plasma 

Optical Emission Spectrometry), HPLC-FLD (High Performance Liquid Chromatography 

with Fluorescent Detector) and X-Ray Fluorescent. The system that obtained the higher 

removal efficiency was the one containing SCO as surfactant, C/S ratio = 4 and hexane as oily 

phase. The best result of contaminants removal was associated with the medium point which 

composition was (17.5% C/S, 7.5% OP, 75% AP). Therefore this study has shown that the use 

of microemulsion systems may be an alternative for the correct management wastewater 

generated by the petroleum industry. 

 

Keywords: Produced water; contaminants removal; microemulsion systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da revolução industrial (século XVIII e XIX), a poluição e a 

contaminação geradas pelas indústrias cresceram gradativamente, e vêm sendo um dos 

grandes problemas ambientais da atualidade. 

A contaminação de águas naturais tem sido um dos grandes problemas da 

sociedade moderna. A economia de água em processos produtivos vem ganhando atenção 

especial, através de princípios como consumidor pagador e poluidores pagadores (BRASIL, 

Lei das águas 9.433/97). 

A indústria de petróleo gera grandes quantidades de contaminantes podendo 

causar grandes transtornos ao meio ambiente. A água produzida é um desses contaminantes, 

referida como o maior volume de fluxo de resíduos no processo de exploração e produção de 

petróleo e gás, causando um importante impacto ambiental, não só devido aos grandes 

volumes produzidos mas também, devido aos contaminantes nela contidos (HOSSEINI, 

2012). 

Após a etapa de separação do óleo, a água produzida oriunda desse processo 

contém grandes quantidades de contaminantes, como: alta salinidade, sólidos suspensos, 

metais tóxicos, ametais, orgânicos insolúveis, orgânicos solúveis, presença de produtos 

químicos e radioatividade (THOMAS, 2001). Além desses contaminantes, essa água possui 

caráter corrosivo, causando transtornos na produção e transporte, devido aos altos teores de 

cloreto e sulfato em sua composição, deixando, consequentemente, a água com pH ácido. 

Dessa forma, esse efluente não pode ser lançado nos corpos d’água sem um 

tratamento prévio adequado. Por isso, se faz necessário em todos os setores produtivos uma 

intensa busca pela melhoria na qualidade dos processos, materiais e técnicas para que as 

atividades produtivas se tornem ssustentáveis e possam também contribuir com a preservação 

ambiental. 

Uma técnica ainda pouco estudada, mas que pode se mostrar eficiente, é a 

extração dos contaminantes contidos em efluentes utilizando sistemas microemulsionados. 

Nas últimas décadas, alguns estudos foram realizados no sentido de testar a eficiência desse 

método (DANTAS et al., 2003; DANTAS et al., 2004; MENESES et al., 2011; NUNES, 

2013; NASCIMENTO, 2013; NASCIMENTO 2014; OLIVEIRA, 2016; NASCIMENTO, 

2016). Os autores estudaram a remoção de metais em águas residuais utilizando sistemas 
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microemulsionados, cujos resultados apresentaram uma ótima eficiência de remoção. Logo, 

esses estudos serviram de inspiração para a presente pesquisa, que tem como objetivo a 

remoção simultânea de contaminantes utilizando sistemas microemulsionados, em apenas 

uma única etapa de processo, à fim de minimizar os danos causados ao meio ambiente. 

Essa Tese está apresentada em sete capítulos, iniciando-se com a introdução 

capítulo 1, que apresenta de forma geral o trabalho estudado, seguida dos objetivos Geral e 

Específicos capítulo 2. No Capítulo 3 são apresentados os aspectos teóricos, constituindo-se 

em uma revisão da literatura, abordando os temas envolvidos neste trabalho, tais como água 

produzida, metais tóxicos e microemulsões. O Capítulo 4 é referente ao Estado da Arte, onde 

foi feito um levantamento dos estudos mais recentes relacionados à utilização de sistemas 

microemulsionados em processos de tratamento de efluentes, bem como os estudos sobre 

métodos de extração e separação de metais em efluentes, sendo a base teórica para o 

desenvolvimento desse estudo. No Capítulo 5 é descrita a metodologia utilizada para a 

extração dos metais da água produzida por sistemas microemulsionados. No Capítulo 6, os 

resultados obtidos são apresentados e discutidos. O Capítulo 7 sintetiza as principais 

conclusões obtidas no trabalho, seguido das referências consultadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

OBJETIVOS 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Objetivos   21 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Yasmine Ísis Fernandes do Nascimento 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Extrair simultaneamente os contaminantes presentes na água produzida por 

sistemas microemulsionados obtidos utilizando como fase aquosa a água produzida 

contaminada. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudar a formação e o comportamento dos diagramas de fases e sistemas de 

Winsor, em função da fase aquosa, fase óleo, razão C/T e tipo de tensoativo 

(iônicos e não iônicos); 

 Selecionar o melhor diagrama pseudoternário para remoção dos contaminantes; 

 Remover simultaneamente os contaminantes da água produzida utilizando uma 

única etapa de processo. 
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3 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

3.1 ÁGUA PRODUZIDA 

 

A água produzida é um resíduo proveniente do processo de extração do petróleo. 

Essa água pode ser gerada tanto pela água conata, que é encontrada nas formações rochosas, 

trazida para a superfície junto com o óleo ou gás, ou durante os processos de injeção e 

recuperação do petróleo. Essa água tem como característica principal a alta salinidade, 

podendo estar associada a grandes quantidades de contaminantes tais como metais tóxicos, 

hidrocarbonetos (DURAISAMY; BENY; HENNI, 2013; THOMAS, 2001). 

A composição química da água produzida é fortemente dependente do campo 

gerador do óleo, ou seja, sua composição muda de acordo com a característica de cada poço e 

região. Estudos de avaliação toxicológica da água produzida têm evidenciado a presença dos 

sais e metais que estão presentes na água do mar, com razões e concentrações diferentes. Os 

compostos inorgânicos presentes em maior concentração são os íons cloreto, sódio, cálcio, 

magnésio, amônia e sulfeto, bem como hidrocarbonetos aromáticos que são compostos que 

influenciam na toxicidade, e chegam a causar transtornos tanto ambientais quanto industriais 

(CENPES, 2005, OGP, 2005). 

Para o descarte desta água é necessário um tratamento prévio visando minimizar 

os impactos ambientais. O grande volume de descarga de água produzida no meio ambiente 

vem sendo um transtorno, pois se tornou uma importante questão de preocupação ambiental. 

A Figura 1 destaca como exemplo o histórico e a previsão de produção e injeção de água na 

Bacia de Campos desde 1977, e previsão até 2051. 
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Figura 1 – Histórico e previsão de injeção de água na Bacia de Campos até 2051 

 
FONTE: KUNERT (2007). 

É possível observar o aumento gradativo do volume de água produzida nas 

últimas décadas, chegando a triplicar o seu volume produzido. Sendo necessários estudos e 

novas alternativas de tratamento, que possam diminuir os custos e aumentar a eficiência de 

tratamento, reuso e/ou descarte. 

 

3.2 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA 

 

A água produzida é convencionalmente tratada por diferentes métodos físicos, 

químicos e biológicos. Os métodos de tratamento mais utilizados incluem: separadores 

gravitacionais convencionais e de placas (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009), hidrociclones 

(AMINI et al., 2012), tratamento eletroquímico (MA; WANG , 2006), coalecedores de leitos 

(FAKHRU’L-RAZI et al., 2009), flotadores por gás induzido e dissolvido (FAKHRU’L-

RAZI et al., 2009; YANG; ZHANG, 2005) troca iônica, precipitação, borbulhamento com 

gás, adsorção em carvão ativo, por membrana (LI; LEE, 2009; PEDENAUD et al., 2011; 

ABBASI et al., 2012), purificação por osmose reversa e zeólitas, porém é necessário um 

conjunto de tratamentos associados para que ocorra uma melhor eficiência, o que aumenta os 

custos e nem sempre os valores estabelecidos pela legislação são alcançados (YANG; 

ZHANG, 2005; MA; WANG, 2006; LI; LEE, 2009; FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; 
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PEDENAUD et al., 2011; ABBASI et al., 2012; AMINI et al., 2012). Todos os tratamentos 

citados apresentam vantagens e desvantagens, logo não existe um tratamento único e 

completo, é preciso combinações de técnicas para uma melhor eficiência, que por sua vez, 

acaba promovendo um custo maior, variando de acordo com a composição do poço e o seu 

tempo de vida. 

Devido à complexidade de sua composição não há um tratamento completo da 

água produzida e, dado ao grande volume gerado, considera-se de alto custo pelo grande 

número de processos de separação. O processo de tratamento da água produzida consiste 

basicamente no envio do resíduo para a Estação de Tratamento de Óleo (ETO), a fim de 

remover o óleo que não foi extraído no processo de craqueamento e posteriormente a 

transferência do efluente para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Ao término deste 

processo, a água produzida deve apresentar níveis permitidos pela legislação ambiental 

(NASCIMENTO, 2014; NUNES, 2013). A Figura 2 apresenta um fluxograma de uma estação 

de tratamento de água produzida de petróleo (ETAP). 

Figura 2 – Fluxograma de uma ETAP 

 

FONTE: Adaptado de LIU et al. (2010). 

Em 2013, de acordo com a produção global, cerca de 84% da água produzida 

offshore global foi administrada tratando-a antes do primeiro descarte, enquanto 14% foram 

reinjetados e os 2% restantes foram descartados em poços profundos terrestres. O tratamento 

de água produzida, que é feito prioritariamente por equipamentos de separação de óleo/água 
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na indústria offshore, representa a maior parcela do mercado de tratamento de água, no valor 

de US$ 1,58 bilhão em 2014. A Global Water Intelligence prevê que o mercado cresça 2,1% 

até 2020 (PRWEB, 2014). 

Estudos relacionados ao tratamento de água produzida vêm crescendo na área de 

pesquisa em desenvolvimento de processos de tratamento de água, para reduzir a níveis 

aceitáveis a quantidade de contaminantes nas águas de descarte (QUEIROS et al., 2006). A 

extração desses contaminantes contidos na água produzida influenciaria positivamente no 

descarte desse efluente. Desse modo, se faz necessário em todos os setores produtivos uma 

intensa busca pela melhoria na qualidade dos processos, materiais e técnicas para que as 

atividades produtivas se tornem autossustentáveis e possam também contribuir com a 

preservação ambiental. 

 

3.3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é responsável por 

estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente 

poluidoras, bem como normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por 

veículos automotores, aeronaves e embarcações. 

A resolução BRASIL, CONAMA Nº 357/2005 dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Essa lei foi alterada 

pelas Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, de 2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 2011 e 

complementada pela Resolução nº 393, de 2009. 

A resolução BRASIL, CONAMA Nº 430/2011 refere-se ao lançamento indireto 

de efluentes no corpo receptor. Deve-se observar o disposto nesta resolução quando verificada 

a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental 

competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário. 

As concentrações e as condições padrões de lançamento de efluentes estão 

apresentadas na seção II, Art. 16, que descreve que os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as 

condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis. Nesta 
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seção são apresentadas as tabelas de classes com suas concentrações de limites máximos 

permitidos para metais, não metais e orgânicos. Na seção II, Art. 18, são descritas as águas 

salinas, suas condições de qualidade e seus padrões, seguidas da sessão IV, Art, dispõe sobre 

as condições e padrões de limites máximos prermitidos para metais, não metais e orgânicios 

para águas salobras. 

 

3.4 GESTÃO DE ÁGUA PRODUZIDA TRATADA 

 

Devido à escassez de água, a dinâmica do mercado relacionado aos custos de 

transporte, descarte e ao controle regulatório da injeção em poços vêm impulsionando o 

mercado e operadores de petróleo e gás a buscarem soluções e destinos alternativos para essas 

águas residuais. A reutilização de água produzida pode ser uma estratégia valiosa para o setor. 

Em 2014, o mercado global de serviços e tecnologias de gestão da água na 

indústria de petróleo e gás terrestre valia cerca de US$ 37,9 bilhões. Espera-se que esse 

número cresça 6% ao ano, de acordo com o aumento da produção de petróleo e gás, e até 

2020, a indústria de petróleo e gás terrestre gerará mais de 500 milhões de barris de água 

produzida por dia (WATER ONLINE, 2014; BOSCHEE, 2015). A Figura 3 representa um 

gráfico relacionado aos gastos em serviços de transporte, descarte, tratamento e equipamentos 

para o tratamento de água produzida de 2014 até 2020 no mercado global. 

Figura 3 – Crescimento no mercado global em relação a gestão de água no petróleo e gás de 

2014 até 2020 

 

FONTE: Adaptado de WATER ONLINE (2014). 
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A gestão da água produzida está se tornando altamente desafiadora, as 

regulamentações estão ficando cada vez mais rígidas e as fontes de água são cada vez mais 

escassas. Logo, não adianta apenas um tratamento eficiente, mas uma aplicação para esse 

efluente tratado.  

As condições de seca impulsionam a viabilidade econômica para projetos 

inovadores que desenvolvam técnicas de reutilização de água produzida tratada em vários 

setores, como a aplicação na irrigação. 

Sabe-se que um dos setores que mais consome água no mundo é a agricultura, e 

devido a essa problemática foi realizado nesse trabalho a aplicação da água produzida tratada 

na germinação do girassol.  

 

3.5 TENSOATIVOS 

 

Tensoativo, do inglês surfactant, é uma mistura das palavras "Surface Active 

Agent", ou seja, “Agente superfical Ativo”. São compostos orgânicos anfifílicos 

(normalmente possuindo uma cauda lipofílica e uma cabeça hidrofílica), o que lhes permite 

alterar as propriedades interfaciais dos líquidos em que estão presentes (KUME, 2007) Figura 

4. 

Figura 4 – Representação da molécula de tensoativo e seu comportamento dentro de um 

sistema água-óleo 

 
FONTE: Autoria própria. 

Os tensoativos são comumente classificados em quatro categorias, de acordo com 

a carga formal presente em sua cabeça hidrofílica e, para cada classificação, é possível 
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subclassificar de acordo com o grupo funcional da cabeça hidrofílica (KUME, 2007) as 

Figuras 5, 6, 7 e 8 representam as estruturas moleculares dos tensoativos, SDS, CTAB e 

Renex 95, utilizados neste trabalho, sendo representados de forma ilustrativa, exceto o 

tensoativo com característica anfótera. 

Figura 5 – Tensoativo aniônico: apresenta a parte hidrofílica carregada negativamente – 

OCS/SDS 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 6 – Tensoativo Catiônico: apresenta a parte hidrofílica carregada positivamente – 

CTAB/ULTRAMINA 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 7 – Tensoativo não iônico: não apresenta carga – ALKONAT/RENEX 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 8 – Tensoativo anfotéro: apresenta carga positiva e negativa a um pH intermediário 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Os tensoativos podem formar sistemas denominados de microemulsões, que são 

dispersões termodinamicamente estáveis, isotrópicas e macroscopicamente homogêneas de 

dois fluídos não miscíveis, geralmente óleo e água, estabilizados por moléculas de tensoativos 

sozinhos ou misturados com um cotensoativo, com uma vida útil prolongada (SALAGER et 

al., 2005; BELTRAME, 2006; KUME et al., 2008). 

As microemulsões podem ser formadas usando pouca energia, são 

termodinamicamente estáveis (que pode ser complementada pela energia térmica do sistema) 

(MOULIK; PAUL, 1998). As microemulsões diferenciam-se das emulsões por serem 

sistemas estáveis, transparentes ou translúcidos, com baixa tensão interfacial e com 

capacidade de combinar grandes quantidades de dois líquidos imiscíveis em uma única fase 

homogênea, são propriedades únicas, devido à estrutura esférica ou bicontínua de tamanho 

nanométrico (WATARAI, 1997; MOULIK; PAUL, 1998; BELTRAME, 2005). 

 

3.6 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE WINSOR 

 

A classificação de Winsor (1954) refere-se aos diferentes sistemas possíveis de 

coexistência em equilíbrios de uma fase de microemulsão com fases orgânicas e aquosas 

(Figura 9), além da própria microemulsão como fase contínua, conhecidas como regiões de 

Winsor. 

Figura 9 – Classificação das fases de Winsor 

  

FONTE: Autoria própria. 
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Podemos distinguir os seguintes sistemas: Winsor I (W I) ocorre quando a fase 

microemulsionada está em equilíbrio com uma fase óleo em excesso. Winsor II (W II) é 

observado quando a microemulsão está em equilíbrio com uma fase aquosa em excesso. O 

sistema Winsor III (W III) caracteriza-se por ser um sistema trifásico, onde a microemulsão 

está em equilíbrio com as fases aquosa e oleosa ao mesmo tempo. Já o sistema Winsor IV (W 

IV) é um sistema monofásico, em escala macroscópica, constituído por uma única fase de 

microemulsão. 

Em relação ao aumento da salinidade em sistemas constituídos por 

água/óleo/tensoativo/cotensoativo provoca uma transição entre as regiões de Winsor. Nas 

fases intermediárias (FIT) de uma microemulsão, com o aumento da concentração de sal na 

fase aquosa, a região de Winsor IV é reduzida e consequentemente ocorre o aparecimento das 

outras regiões de Winsor (PAL; MANDAL, 2017). A presença de sal promove o 

aparecimento das regiões de Winsor II, Winsor III e Winsor I e, consequentemente, a 

diminuição da fase microemulsionada, sendo a região de Winsor II geralmente utilizada em 

sistemas de extração, caracterizada por existência das fases microemulsionada e aquosa em 

excesso conforme apresentado na Figura 10 (TONGCUMPOU et al., 2005). 

Quanto ao Balanço Hidrofílico - Lipofílico (BHL) à medida que este, o tensoativo 

torna-se mais solúvel na fase aquosa. Tensoativos com altos valores de BHL devem 

estabilizar emulsões do tipo óleo em água (O/A) (WI), enquanto aquelas com valores baixos 

de BHL estabilizam emulsões água em óleo (A/O) (WII). Emulsões normais com alta razão 

de fase dispersa podem ser formadas quando um tensoativo apropriado está presente 

(SAJJADI et al., 2003). 

A ilustração esquemática da Figura 10 apresenta a influência da salinidade e do 

balanço hidrofílico - lipofílico na formação das micelas e nas mudanças das fases para 

formação dos sistemas de Winsor. 
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Figura 10 – Esquema representando a influência da salinidade, influência do balanço 

hidrofílico e lipofílico na formação das micelas e a formação dos sistemas de Winsor 

 

FONTE: Adaptado de TONGCUMPOU et al. (2005). 

 

Na Figura 10 observa-se o comportamento de fases e a transição interfacial. Nesta 

Figura Oµ é uma fase em excesso de óleo; A é uma fase em excesso de água; Aµ é uma 

microemulsão óleo-em-água (O/A); Oµ é uma microemulsão de água-em- óleo (A/O). 

 

3.7 DIAGRAMAS DE FASES 

 

A representação gráfica dos sistemas de Winsor é feita através de diagramas de 

fases, que se classificam em ternários, quaternários e pseudoternários. O diagrama ternário é 

constituído de tensoativo, fases oleosa e aquosa. O quaternário consiste em uma extensão de 

diagramas de fases ternários (2D), sendo formados a partir de quatro constituintes: tensoativo, 

cotensoativo, fase óleo e fase aquosa. Um sistema pseudoternário é aquele que possui aspecto 

de diagramas ternários, apesar de ser formado por quatro constituintes. Nesse sistema 

agrupam-se dois constituintes de modo que as relações água/tensoativo ou 

cotensoativo/tensoativo sejam constantes (PAUL; MOULIK, 2001), como apresentados na 

Figura 11. 

FIT
O/µ

 FIT
µ/A
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Figura 11 – Diagrama pseudoternário contendo n-butanol como cotensoativo, OCS como 

tensoativo, uma razão C/T igual a 4 constante, fase aquosa NaCl 2% e Hexano como fase óleo 

 

FONTE: Autoria própria. 

A Figura 11 representa um diagrama pseudoternário com uma estrutura de um 

diagrama ternário. As regiões do diagrama pseudoternário são delineadas e apresentadas em 

um sistema de microemulsão com quatro fases bem definidas de WIV  WII  WIII  WI, 

em que uma diversidade de estruturas pode ser encontrada, de acordo com as composições de 

formação, do tipo O/A, ou seja, excesso de óleo e pouca água, favorecendo a formação de 

micelas diretas WI; do tipo A/O, ou seja, excesso de água e pouco óleo favorecendo a 

formação de micelas inversas WII. 
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4 ESTADO DA ARTE 

 

O presente estado da arte será apresentado em três momentos. No primeiro, serão 

mostrados os principais trabalhos que estudaram a remoção de contaminantes de águas 

residuais; no segundo, serão discutidos os trabalhos publicados relacionados ao tratamento de 

efluentes utilizando sistemas microemulsionados e, por fim, no terceiro momento estão 

relatados os estudos relacionados ao tratamento de água produzida. 

 

4.1 REMOÇÃO DE CONTAMINATES DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

Os estudos associados à extração simultânea de contaminantes de águas residuais de 

petróleo ainda são pouco explorados. Na indústria de petróleo, os tratamentos de efluentes 

convencionais são bastante utilizados, como separadores gravitacionais convencionais e de 

placas, hidrociclones, tratamento eletroquímico, coalescedores, flotadores por gás induzido e 

dissolvido, troca iônica, precipitação, borbulhamento com gás, adsorção em carvão ativo, 

utilização de membranas, purificação por osmose reversa e zeólitas são alguns exemplos de 

processos de tratamento de águas residuais. Porém para uma eficiência de remoção simultânea 

de contaminantes, faz-se necessário conjugar processos. Embora pouco explorados, existem 

pesquisas utilizando sistemas microemulsionados, que apresentam eficiência na remoção 

simultânea desses íons. Nesse tópico serão apresentados alguns estudos associados à remoção 

de contaminantes em águas residuais. 

HUANG; WANG e CHIU (1998) estudaram a eficiência de redução química do 

nitrato em solução aquosa utilizando ferro metálico. Foram avaliadas a viabilidade da 

tecnologia utilizada no tratamento e a obtenção de um mecanismo de redução de nitrato pelo 

ferro metálico. Os experimentos foram conduzidos em valores de pH que variaram de 2 a 11. 

Antes de remover o nitrato da solução aquosa, para garantir condições de anoxia (ausência de 

oxigênio), foi utilizado gás de azoto (nitrogênio) para purificar a solução de nitrato. Em 

seguida, a solução foi passada através de uma solução de pirogalol 0,1 M para remover todo o 

oxigênio. Os resultados mostraram que esta é uma tecnologia alternativa para o tratamento de 

nitrato em águas contaminadas, mostrando eficiência de remoção e redução química 

utilizando ferro em pHs ácidos, sendo um processo rápido, simples, confiável e relativamente 

barato. 
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HICHOUR et al. (1999) utilizaram um processo de diálise para a remoção de 

fluoreto de águas com concentrações superiores aos valores permitidos. O processo, 

denominado de Diálise Donnan (DD), era conduzido por um gradiente de potencial 

eletroquímico através de uma membrana de troca iônica semipermeável. Foram utilizados 

dois modelos de águas sintéticas, de concentrações semelhantes as de dois países da África 

(Magrebe e Senegal). As soluções foram tratadas utilizando o DD em uma planta piloto, em 

escala de bancada. Os resultados mostraram eficiência na remoção de fluoreto pelo método 

DD, com a concentração inicial de flúor passando de 9,5 e 6,1 mg.L
-1

 em cada um dos 

modelos de água, respectivamente, para 0,95 e 0,15 mg.L
-1

 após o tratamento, ficando abaixo 

do limite máximo permitido de flúor, de acordo com a norma estabelecida pela legislação 

local (<1,5 mg.L
-1

), sendo uma técnica mais adaptada para o tratamento de águas de baixa 

concentração. 

AMOR et al. (2001) estudaram a remoção de fluoreto, por eletrodiálise (ED), de 

água salobra contendo 3.000 ppm de sólidos totais dissolvidos e 3 ppm de fluoreto. No 

processo de separação eletroquímica, os íons são transferidos através de membranas de troca 

iônica por meio de voltagem de corrente direta. Foram utilizadas membranas de 

permeabilidade seletiva. Dois métodos para a remoção de fluoreto da água salobra foram 

testados: o primeiro teste foi conduzido sem pré-tratamento químico e o segundo teste tratado 

com aditivos. Os dois métodos atenderam aos requisitos de água potável, no entanto o 

primeiro método (sem pré-tratamento) foi mais eficiente que o segundo, pois é tecnicamente 

mais simples e não necessita da utilização de aditivos, que tem efeitos adversos no meio 

ambiente. Os testes realizados mostraram a importância do processo de ED para remover 

fluoreto de água salobra, uma vez que todos os padrões referentes à qualidade da água salobra 

foram alcançados. 

GALIANA-ALEIXANDRE et al. (2005) estudaram a remoção de sulfatos por 

nanofiltração de efluentes de curtume e decapagem, visando fazer reuso da água tratada. No 

processo de decapagem há presença de sulfatos devido ao ácido sulfúrico adicionado para 

redução do pH. No processo de curtimento, utiliza-se o cromo como Cr2(SO4)3. Nesse estudo 

foram avaliadas concentrações de sulfato em diferentes correntes residuais do processo de 

curtimento. Nos experimentos de nanofiltração foram utilizadas membranas Osmonics (Desal 

DK-2540). Os resultados apresentaram retenção de até 90% de sulfato, possibilitando 

diferentes alternativas para a reutilização da água tratada. 
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NAMASIVAYAM e SANGEETHA (2008) estudaram a utilização da fibra do coco 

para remoção de sulfato e outros ânions de água subterrânea sintética. Foi desenvolvido um 

carvão ativado obtido a partir de casca de coco utilizando o ZnCl2, que foi usado como 

adsorvente. Eles avaliaram a influência do tempo de agitação, concentração de sulfato, dose 

de adsorvente, pH e temperatura. Os resultados apresentaram percentuais de adsorção máxima 

em torno de (90%-54%) no intervalo de pH de 3,0 a 9,0 e a dessorção com percentuais de 

(58% - 74%) em pH 2,0 e de (83% - 97%) em pH 11,0. Estudos do efeito do pH e dessorção 

mostraram que mecanismos de troca iônica e adsorção química estavam envolvidos no 

processo. Foi investigada a remoção de sulfato de uma solução de sulfato e foi testada a 

capacidade de adsorção de outros ânions, como o nitrato, fosfato, vanadato, molibdato, 

tiocianato e cromato de uma água subterrânea sintética. A adição de diferentes concentrações 

de ânions reduziu a remoção de sulfato. Os resultados mostraram que o carvão ativo 

desenvolvido foi eficaz para a remoção de sulfato e dos outros ânions da água. 

SOUZA (2008) analisou a remoção de ânions de águas residuais por meio de 

sorção em hidróxidos duplos lamelares (HDL) do tipo Mg-Al-CO3. As propriedades de 

adsorção da hidrocalcita calcinada foram examinadas para os ânions fosfato, cloreto, fluoreto, 

brometo, sulfato e nitrato. Foram preparados ensaios de remoção com cada um dos ânions de 

interesse para verificar o potencial de remoção que o HDL calcinado possuía. Os resultados 

mostraram que a remoção mais efetiva foi para o fosfato, obtendo-se remoção superior a 95%. 

No caso do cloreto, a remoção só foi efetiva quando o ânion estava associado aos cátions 

Al
+3

, Mg
+2

 e na forma protonizada (HCl). Os ânions associados a cátions monovalentes foram 

testados na remoção pela hidrotalcita, dentre eles somente o F
-
, SO4

-2
 e PO4

-3
 obtiveram 

remoção, ainda que fossem em menores valores quando comparado à literatura. Os ânions Cl
-
, 

Br
-
 e NO3

-
 não resultaram em remoção. Quando os ânions foram analisados em mesmo meio 

reacional, houve uma queda na remoção para os ânions F
-
, SO4

-2
 e PO4

-3
 e os ânions Cl

-
, Br

-
 e 

NO3
-
 continuaram a não resultar em remoção. 

 

4.2 TRATAMENTOS DE EFLUENTES UTILIZANDO SISTEMAS 

MICROEMULSIONADOS 

 

Neste item são apresentados, de forma resumida, alguns estudos que foram 

realizados visando o tratamento de efluentes utilizando sistemas microemulsionados. A 
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extração por microemulsões é um tipo de extração por solvente líquido-líquido na qual se 

verifica o favorecimento tanto da recuperação como da purificação de metais presentes em 

soluções aquosas, constituindo-se uma técnica eficiente de separação (NASCIMENTO, 2014; 

MENESES, 2011). 

BARROS NETO (1996) estudou a extração de cobre por sistemas 

microemulsionados como alternativa aos métodos de extração convencionais, otimizando e 

modelando o processo. Foram utilizados os tensoativos oriundos dos óleos de coco (OCS), 

mamona, castanha do Pará e maracujá, e o tensoativo dodecil sulfato de sódio. Como 

cotensoativos foram usados o n-butanol, n-hexanol e n-octanol. Foi utilizado o querosene 

como fase orgânica e para a fase aquosa uma solução de CuSO4 a 0,02 mol·L
-1

 e 2% de NaCl. 

Os resultados obtidos para o sistema composto por OCS, n-butanol, querosene, solução 

aquosa de CuSO4 a 0,02 mol·L
-1

 e 2% de NaCl, em pH entre 3 e 4, mostraram um percentual 

de remoção de 99,9%, demonstrando a viabilidade e eficiência do processo. 

DANTAS et al. (2002) estudaram a influência dos tensoativos Kelex-100 e OCS 

na extração do gálio (Ga) e alumínio (Al), empregando sistemas microemulsionados. Para a 

extração do gálio e alumínio foram utilizados dois sistemas: (1) o primeiro sistema, utilizando 

como tensoativo o Kelex-100, obteve extrações de até 100% para o Ga e 99,9% para Al; (2) 

no segundo sistema, o tensoativo utilizado foi o OCS com extrações de 85,5% para o Ga e 

35,4% para o Al. Foi realizada uma etapa de reextração, demonstrando que é possível 

recuperar o gálio e o alumínio de maneira seletiva. 

DANTAS et al. (2003) estudaram a extração de metais pesados utilizando 

microemulsão, cujo sistema utilizado era constituído por óleo de coco saponificado (OCS) 

como tensoativo, n-butanol como cotensoativo, querosene como fase óleo e a solução de 

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

solução aquosa com os metais em 2% de (NaCl), a 27 ºC. Os metais presentes na fase aquosa 

eram: Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Pb. Foi utilizada como metodologia de planejamento experimental 

a Rede de Schefeé, a fim de estudar o comportamento da extração em um determinado 

domínio. Na etapa de extração, os resultados apresentaram percentuais de extração superiores 

a 98% para todos os metais. Na etapa de reextração foi utilizado o HCl 8 M como agente 

reextratante e a influência do pH e do tempo foi verificada. O estudo mostrou a eficiência dos 

sistemas microemulsionados, indicando que é possível extrair seletivamente os metais 

pesados a partir de uma fase aquosa. 
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DANTAS et al. (2004) estudaram a otimização do processo de recuperação de 

cromo de efluentes de curtume empregando sistemas microemulsionados, utilizando o 

extrator Morris. Na etapa de otimização, foram estudados parâmetros que influenciavam no 

processo, como: vazão total, velocidade de agitação e taxa de solvente. Os resultados para a 

extração foram superiores a 99%. Para a reextração, onde foi utilizado HCl e H2SO4, a 

temperaturas de 30ºC, 40ºC e 50ºC, os resultados foram acima de 95%, ou seja, o processo 

demonstrou grande eficiência na recuperação de cromo. 

BELTRAME (2006) estudou a extração de corantes de efluentes oriundos da 

indústria têxtil, por sistemas microemulsionados, como alternativa aos tratamentos 

convencionais. Os sistemas foram compostos por: tensoativo - DAC; fase orgânica - 

querosene; fase aquosa - água ou efluente; e cotensoativo - álcool isoamílico, butanol ou 

octanol. Os diagramas pseudoternários, representativos dos sistemas microemulsionados em 

estudo, foram desenvolvidos a fim de delimitar as regiões de existência de equilíbrio de fases 

(sistema de classificação Winsor). Um planejamento experimental (Rede de Scheffé) foi 

utilizado para otimizar a extração. Verificou-se a influência dos fatores: pH, razão C/T, 

coeficiente de distribuição, concentração inicial do corante, salinidade, temperatura, relação 

das fases, capacidade de carga da microemulsão e reextração do corante. A remoção do 

corante e de metais alcançou índices de extração superiores a 99%. 

NUNES (2009) estudou a remoção conjugada de metais (Ca, Mg, Cd e Ba) e do 

óleo disperso na água utilizando um tensoativo aniônico. Os tensoativos utilizados na 

pesquisa foram derivados dos óleos de soja, girassol, coco e um sabão oriundo de uma 

mistura de 5% de óleo de coco e 95% de gordura animal. Utilizou-se uma amostra de água 

produzida proveniente do Terminal de São Sebastião, em São Paulo. A concentração dos 

metais foi na faixa de 300 mg·L
-1

 e a concentração de tensoativo foi calculada 

estequiometricamente (razão concentração do metal-tensoativo). Foi proposto um tratamento 

alternativo que consistia da adição do tensoativo à corrente aquosa para promover a 

floculação, seguida ou não de filtração. Utilizou-se um sistema de filtração a pressão 

constante para promover a separação das fases sólida e líquida, observando-se que o 

percentual de extração dos metais é função do aumento da concentração de tensoativo e massa 

atômica do metal. O percentual de remoção conjugada do óleo com todos os metais foi 

praticamente igual a 100%, o que comprovou a eficiência do processo. 
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LU et al. (2011) estudaram a extração do Au (III), presente em soluções de ácido 

clorídrico, por microemulsão. Os experimentos de extração foram realizados utilizando 

brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) como tensoativo e álcool iso-amílico como 

cotensoativo. Verificou-se a influência das concentrações do íon hidrogênio e do ânion cloreto 

na eficiência de extração (%E). Além disso, foi estudada a influência da temperatura na 

extração do Au (III), variando as temperaturas na faixa de 288 K (14,8°C) a 313 K (39,85°C). 

De modo geral, os resultados mostraram que o Au (III) é extraído para a fase de 

microemulsão devido à formação de pares de íons, como AuCl4
-
 e CTAB

+
. O Au (III) foi 

extraído quantitativamente (%E > 99%) e seletivamente em toda a faixa de concentração de 

HCl (0,2 – 5 M). Assim, a extração de Au (III) a partir de soluções de ácido clorídrico por 

microemulsão é uma abordagem eficaz. 

 GALIANO et al. (2015) estudaram um método novo por modificação de superfície 

de membranas utilizando microemulsões bicontínicas polimerizáveis para aplicação no 

tratamento de águas residuais. A tecnologia fundamenta-se no desenvolvimento de um 

revestimento hidrofílico e anti-incrustante, por polimerização de uma microemulsão 

bicontínua polimerizável, para modificação da superfície. Foi utilizada uma membrana 

comercial de polietersulfona plana sem revestimento e com o revestimento desenvolvido. Para 

obter o revestimento nanoestruturado foi utilizando o brometo de acriloiloxiteciltrietilamônio 

como tensoativo copolimerizável. O tensoativo foi obtido por síntese, caracterizado por ter 

menor custo e com maior reprodutibilidade quando comparado com outros tensoativos 

polimerizáveis comerciais. As membranas revestidas resultaram em uma superfície mais lisa e 

uma maior hidrofilicidade em relação às não revestidas, e mostraram uma morfologia de 

canais nano estruturados, tornando-as altamente resistentes ao fenômeno de incrustação. A 

ancoragem covalente do tensoativo na superfície da membrana garantiu a incorporação da 

molécula na matriz polimérica, evitando sua lixiviação e levando as membranas revestidas a 

terem atividade antimicrobiana, o que é muito importante para a redução do fenômeno de 

bioincrustação. De modo geral, o material de revestimento desenvolvido é ideal e eficiente 

para modificações de superfícies de membranas comerciais, podendo ser utilizado em 

processos de tratamento de águas residuais por membranas. 

CADAR et al. (2018) estudaram a extração simultânea de corantes e mistura de 

metais pesados de soluções aquosas sintéticas utilizando sistema de microemulsão WII em um 

processo em uma única etapa. Foi proposto um sistema inovador, rápido e eficiente para 
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extração simultânea dos contaminantes de uma água residual sintética, preparada com uma 

mistura de corantes (cristal violeta e rodamina B) e sais metálicos cobalto (II) e íons cobre (II) 

em água destilada. A microemulsão usada é um sistema ecologicamente correto, contendo 

Brij 30 como tensoativo não iônico e acetato de butila como fase orgânica. O sistema ternário 

utilizando Brij 30 pode ser aplicado com sucesso na remoção simultânea de corantes e íons de 

metais pesados a partir de soluções aquosas, chegando a obter uma remoção conjunta acima 

de 98,6%. A otimização da eficiência de remoção foi obtida aumentando o valor do pH para 

5, chegando a uma eficiência de extração de 99,5%. 

 

4.3 TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA 

 

Além dos tratamentos convencionais da água produzida utilizados na indústria de 

petróleo, vários estudos vêm sendo desenvolvidos a fim de melhorar a eficiência dos 

tratamentos existentes e/ou criar novas tecnologias que possibilitem maior eficiência de 

tratamento com melhor custo-benefício, uma vez que o tratamento desse efluente se torna 

caro, devido à complexidade da fase aquosa, serviços de transporte e serviços de descarte 

(WATER ONLINE, 2014). 

QUEIROS et al. (2006) estudaram o tratamento da água produzida sintética 

utilizando resinas poliméricas como materiais alternativos, após o efluente ter sido 

previamente tratadas por métodos convencionais. O objetivo do trabalho foi avaliar o grau de 

purificação de águas oleosas sintéticas, quando tratadas em colunas de leito fixo empacotadas 

com resinas poliméricas constituídas por segmentos hidrofílicos e lipofílicos. Foram 

preparadas águas oleosas sintéticas. Para determinar o teor total de óleos e graxas (TOG) nas 

amostras de água recém-preparadas e nas amostras após eluição pela coluna foi utilizada a 

fluorimetria. Os resultados mostraram que a eficiência de remoção dos contaminantes 

depende da vazão de eluição do sistema, sendo que valores de desempenho ótimos foram 

alcançados a uma vazão de 7,0 mL.min
-1

. Ensaios preliminares de regeneração/reutilização da 

coluna mostraram seu potencial de uso em mais de um ciclo de tratamento de água oleosa. Os 

resultados relacionados ao Teor de Óleos e Graxas (TOG) mostraram que resinas à base de 

divinilbenzeno e metacrilato de metila (DVB-MMA) apresentam potencial de adsorver os 

contaminantes provenientes de águas produzidas. Sua estrutura anfifílica foi capaz de reter, 

com grande eficiência, tanto componentes polares quanto apolares. 
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SANTOS et al. (2007) utilizaram o método da eletroflotação, no qual partículas 

são flotadas através de microbolhas geradas a partir de um sistema eletroquímico, para o 

tratamento da água produzida sintética. O estudo utilizou uma densidade de corrente de 20 

mA·cm
-2

, vazões de 1800 e 1200 mL·L
-1

 e tempo de eletrólise de 150 e 180 minutos, para 

analisar a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e o TOG. Os resultados para o TOG 

apresentaram uma redução de 90% nas duas vazões em poucos minutos de eletrólise. Para a 

DQO, a redução foi de 90%. 

FAKHRU’L-RAZI et al. (2009) realizaram uma revisão bibliográfica analisando: 

as fontes; as características e a extensão da poluição criada pelo petróleo, gás e água 

produzida; e os diferentes métodos disponíveis para o seu tratamento e eliminação. Eles 

avaliaram o desempenho das tecnologias de tratamento utilizadas para a água produzida de 

petróleo, abordando processos físicos, químicos e biológicos, devido ao crescente volume 

produzido em todo o mundo. Os vários métodos apresentados no artigo oferecem algumas 

vantagens e desvantagens. A principal desvantagem associada aos métodos físicos são os altos 

custos iniciais de capital. Para os tratamentos químicos, eles relatam a geração de lodo 

perigoso com problemas subsequentes de tratamento e eliminação. Para os tratamentos 

biológicos, a influência da variação na carga de produtos químicos orgânicos e sais presentes 

no efluente. Esses fatores limitam o tratamento da água produzida. Os autores relatam que a 

estratégia adequada depende: da capacidade de remover contaminantes específicos; do 

consumo de recursos para alcançar alta eficiência de remoção de contaminantes usando 

determinadas tecnologias; da eficiência de tecnologias de pré ou pós-tratamento; da 

durabilidade da tecnologia utilizada no tratamento; e da mobilidade das unidades de 

tratamento. A caracterização do efluente afeta diretamente nos processos a serem utilizados, 

considerando os níveis de contaminantes na água produzida. O resultado é o efeito da 

descarga desse efluente sobre o meio ambiente, que tem se tornado um problema ambiental 

por ser o resíduo de maior fluxo gerado nas indústrias de petróleo e gás, mostrando a 

necessidade de novas tecnologias que proporcionem maior eficiência a um menor custo. 

GOMES (2009) analisou a aplicação do processo de eletroflotação e do processo 

Fenton para a remoção do óleo da água produzida. Esses dois processos foram otimizados 

separadamente e, em seguida, foram combinados. O processo Fenton obteve 94,9% de 

remoção do óleo após 150 min, enquanto que o processo de eletroflotação apresentou 98,0% 

após 40 min. No processo combinado, o resultado obtido na remoção de óleo foi de 98,0% em 
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um tempo de 10 min, mostrando que o tratamento combinado é mais eficiente do que os 

tratamentos separados, com maior extração em um intervalo de tempo menor. 

SHPINER et al. (2009) estudaram a remoção de metais pesados da água 

produzida sintética através de precipitação química em um tratamento biológico. Os metais 

analisados foram cromo (III), cádmio (II) e níquel (III). Os resultados obtidos referentes à 

precipitação de metais pesados com sais de sulfeto atingiram 99% de remoção de cromo (III), 

99% de precipitação de cádmio (II) e 95% de níquel (II). A qualidade da água produzida 

sintética tratada foi superior à exigida pelas normas europeias. 

PONTES (2010) estudou a aplicação do tratamento eletroquímico para remoção 

de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) da água produzida sintética. As 

concentrações de HPAs no efluente sintético eram similares aos reportados no relatório do 

campo de Curimã/CE. A produção desta água foi realizada utilizando um padrão contendo 16 

HPAs prioritários (naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, 

fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno), bem 

como uma mistura de H2SO4 0,5 M. No tratamento foi utilizado o método de eletrooxidação. 

Os resultados mostraram a eficiência do processo, obtendo-se remoções superiores a 80% dos 

HPAs. 

SILVA (2010) utilizou o processo de flotação em coluna e oxidação avançada por 

foto-Fenton para o tratamento de efluentes da indústria de petróleo. Eles avaliaram as 

eficiências dos processos para a remoção/degradação de orgânicos presentes no efluente. A 

água oleosa foi preparada com xileno. O resultado obtido da flotação apresentou uma cinética 

de primeira ordem e as melhores condições foram obtidas usando 0,29 g·L
-1

 do tensoativo 

EO7, com menor consumo de reagente, maior remoção de xileno e eficiência em torno de 

98%. 

MENESES (2011) realizou um estudo referente à extração de boro de água 

produzida sintética, por sistema microemulsionado em WII, visando seu aproveitamento 

industrial. Ele utilizou sistemas compostos por: cloreto de dodecilamônio e óleo de coco 

saponificado (OCS) como tensoativos; butanol e álcool isoamílico como cotensoativos; 

querosene e heptano como fase orgânica; solução de boro 3,6 ppm em pH básico como fase 

aquosa. A razão cotensoativo/tensoativo foi mantida constante (C/T = 4) e o percentual da 

fase orgânica para todos os pontos de estudo foi fixada em 5%. Foram escolhidos pontos com 
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maior percentual de fase aquosa. Para os sistemas avaliados foram obtidos os diagramas 

pseudoternários e em cada diagrama foram escolhidos três pontos localizados na região de W 

II (uma fase aquosa em excesso em equilíbrio com uma microemulsão água-em-óleo). A fase 

aquosa em excesso obtida nesses sistemas foi separada e analisada por ICP OES. A maior 

eficiência na remoção do boro foi obtida utilizando o tensoativo cloreto de dodecilamônio, 

álcool isoamílico e heptano, com aproximadamente 49% de extração em uma única etapa. O 

OCS não se mostrou favorável a extrações de boro por sistema microemulsionados nas 

condições do estudo. 

SOUZA (2012) utilizou eletrocoagulação na remoção de Ba
2+

, Ni
2+

, Cd
2+

, Cu
2+

, 

Cr
3+

, Sr
2+

 e Zn
2+

 em água produzida sintética, em reator batelada, utilizando eletrodo de ferro. 

Os resultados mostraram que a utilização de eletrocoagulação pode ser uma técnica 

alternativa no polimento da água associada à produção de óleo, obtendo-se com os eletrodos 

de ferro e com baixa vazão, uma eficiência de remoção em torno de 77% para o Sr
2+

 e 100% 

para Cd
2+

, Cu
2+

, Cr
3+

 e Zn
2+

. 

GUPTA et al. (2012) fizeram uma revisão da literatura apresentando diversas 

tecnologias com diferentes princípios de tratamento e reciclagem de águas residuais. As 

tecnologias foram discutidas em termos de seus princípios básicos, âmbito de aplicações, 

rapidez, custos, manutenção e adaptabilidade. Além disso, foi realizada uma abordagem 

sistemática dos métodos de tratamento e reciclagem de águas residuais envolvendo o 

entendimento dos sistemas e seus parâmetros. Em nível comercial, o custo de construção, 

manutenção, operação e a gestão dos lodos é também um fator importante para a seleção de 

uma tecnologia. O artigo ressalta, tomando como base todos os pontos avaliados, que o 

melhor método de tratamento de águas residuais é a adsorção, para uma vasta gama de 

poluentes orgânicos e inorgânicos. Esta técnica de tratamento destaca-se por apresentar uma 

alta eficiência de remoção de contaminantes, ser um processo rápido e apresentar um baixo 

custo de construção, manutenção e operação. Outro método é a osmose reversa, que é uma 

técnica amplamente utilizada e a preferida para obter água de boa qualidade, mas o custo de 

construção e manutenção comparado à adsorção é bastante elevado. Outras técnicas, tais 

como micro- e ultra-filtração, troca iônica, eletrodiálise, extração por solvente, destilação, 

entre outras, são utilizadas para fins específicos, mas as suas utilizações ficam restritas as 

águas para consumo humano e usos industriais. O custo total da água tratada engloba as 

despesas envolvidas nos processos de tratamento primário, secundário e terciário e, por 
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conseguinte, há necessidade de combinar estes processos de uma maneira econômica. De 

forma conclusiva, os autores buscam com esta revisão contribuir para as discussões sobre a 

solução de problemas relacionados à escassez da água.  

NASCIMENTO et al. (2013) avaliaram a influência do pH e da concentração de 

matéria ativa na extração de ânions brometo, cloreto e sulfato contidos em água produzida 

sintética utilizando um sistema microemulsionado. Tomou-se como base dois pontos contidos 

no diagrama ternário contendo água produzida sintética como a fase aquosa, hexano como 

fase oleosa, em uma razão C/T (n-butanol/óleo de coco saponificado) igual a quatro. Foi feito 

um planejamento fatorial 2² a fim de analisar a influência da variação do pH e da 

concentração de matéria ativa na extração. Os experimentos foram realizados em duplicata 

para permitir o cálculo do erro experimental. A determinação das concentrações dos ânions 

foi realizada através da cromatografia iônica, utilizado um ICS-2000 da Dionex - Thermo 

Scientific. Observou-se que a variação do pH apresentou influência significativa na extração 

dos ânions cloreto e sulfato, no entanto, com o aumento do pH de 5 para 8, ocorre um 

incremento na extração de brometo. Em relação à quantidade de tensoativo, conclui-se que 

essa variável apresentou influência significativa apenas para o íon cloreto. 

DURAISAMY; BENI e HENNI (2013) desenvolveu um trabalho de revisão 

descrevendo os diferentes métodos mais utilizados no tratamento da água produzida. Os 

critérios mencionados no estudo para comparar as tecnologias são, em geral, confiabilidade, 

mobilidade, flexibilidade, modularidade, custo, demanda química, demanda de energia e 

regulamentações para disposição final da salmoura e resíduos. Ele concluiu que a utilização 

de um determinado tipo de processo ou a combinação de processos é altamente dependente 

das características da água produzida. Essas características diferem de poço para poço, sendo 

necessária sua caracterização. Devido a esta especificidade, o projeto de um processo de 

tratamento com base na literatura não é possível. Deve-se considerar, também, que o 

aparecimento imprevisível e rápido de transtornos no processo de tratamento da água 

produzida geralmente resulta em manutenções não planejadas e perdas na produção. Ele ainda 

destaca que os padrões internacionais em vigor exigem sistemas de tratamento mais eficientes 

do que os que estão em uso atualmente, indicando a necessidade de pesquisas na área. Por 

fim, ele salienta que efluentes que antes eram tratadas como “resíduos” hoje são considerados 

como um “recurso” valioso, mas os efeitos tóxicos desconhecidos e a aceitação pública são 

barreiras importantes para o reuso de águas residuais para consumo humano.   



Capítulo 4 – Estado da Arte   46 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Yasmine Ísis Fernandes do Nascimento 

IGUNNU e CHEN (2012) realizaram um revisão da literatura de tecnologias atuais 

para o gerenciamento da água produzida (AP). O foco da pesquisa foi avaliar técnicas 

eletroquímicas que podem ser usadas no tratamento de água produzida, além de comparar as 

perspectivas de desenvolvimentos futuros. Eles sugerem que as tecnologias de tratamento 

baseadas em eletroquímica podem ser o futuro do gerenciamento da água produzida. Além da 

reutilização nas operações da indústria do petróleo, onde a água produzida com tratamento 

mínimo pode ser usada para operações de perfuração, ela também pode ser reutilizada em 

processos de irrigação, na indústria e até como água potável. Ele também explica que, 

aplicando o fotoeletroquímica, a eletrólise da água, a célula de combustível e a 

eletrodeposição, a engenharia eletroquímica pode fornecer armazenamento de energia, 

produção de água limpa e recuperação de metais valiosos da água produzida, sem efeitos 

negativos ou impactos mínimos no meio ambiente. 

NASCIMENTO et al. (2017) estudaram a influência de tensoativos na remoção 

simultânea de ânions (acetato, brometo, cloreto, enxofre, nitrato e sulfato) em água produzida 

utilizando sistemas microemulsiondos em equilíbrio de Winsor II. Foram utilizados sistemas 

contendo em sua composição: água produzida de petróleo como fase aquosa (FA), hexano 

como fase orgânica (FO), e o n-butanol como cotensoativo, a uma razão 

cotensoativo/tensoativo igual a quatro (C/T= 4). Eles utilizaram seis tipos de tensoativos: dois 

não iônicos (Renex e Alkonat); dois aniônicos (OCS e SDS); e dois catiônicos (Ultramina e 

CTAB). Foram escolhidos dois pontos localizados na região de Winsor II, em uma região 

com grande quantidade de água e pouca quantidade de tensoativo. Foi escolhido um ponto de 

mínimo de matéria ativa (5% C/T; 5% FO; 90% FA) e outro ponto de máximo (30% C/T; 

10% FO e 60% FA). As amostras foram analisadas e avaliadas através da cromatografia 

iônica. Tendo em vista os percentuais das extrações observados nos experimentos, todos os 

tensoativos apresentaram remoção, porém os melhores resultados foram obtidos na maior 

composição de matéria ativa, ou seja, quanto maior a quantidade de tensoativo presente no 

sistema, melhor o fator de remoção simultânea. O sistema microemulsionado que contém a 

Ultramina como tensoativo foi o que apresentou o melhor percentual de remoção simultânea 

dos ânions estudados, apresentando eficiência em torno de 25%. 

MENEZES et al. (2017) abordaram o uso de microemulsão na remoção de 

hidrocarbonetos poliaromáticos em água produzida, tendo como objetivo estudar a eficiência 

de remoção de 15 HPAs. Foi desenvolvido um diagrama de fases pseudoternário para o 
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sistema composto por água produzida enriquecida com HPAs, como fase aquosa (FA), n-

hexano como fase oleosa (FO) e n-butanol e CTAB como cotensoativo (C) e tensoativo (T), 

respectivamente. A razão cotensotivo/tensoativo foi mantida constante (C/T = 4). A partir da 

construção do diagrama, foi realizado um planejamento experimental simplex centróide para 

mensurar a influência das fases na remoção dos HPAs. A avaliação quantitativa foi realizada 

por meio de cromatografia líquida de alta eficiência. Os resultados mostraram que a extração 

utilizando a microemulsão é eficiente, com remoções acima de 99% para acenaftaleno, 

fenantreno, antraceno e benzo(a)antraceno no ponto com a composição 90% FA, 5% FO e 5% 

C/T; de nafteno, acenafteno, fluoranteno e pireno no ponto de composição 70% FA, 25% FO 

e 5% C/T; e remoção máxima de criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno no ponto de 70% FA, 25% FO e 

5% C/T. Eles concluíram que a microemulsão é uma técnica promissora para o tratamento da 

água produzida na remoção de HPAs, constituindo-se em uma alternativa para o tratamento 

desse rejeito. 

CASTRO DANTAS et al. (2018) estudaram o tratamento de água produzida por 

microemulsões utilizando um processo em uma única etapa, para remoção simultânea de 

metais (bário, cromo, manganês e ferro). O sistema apresentava a seguinte composição: água 

produzida sintética como fase aquosa (FA), hexano como fase orgânica (FO), e uma razão 

cotensoativo/tensoativo igual a quatro (C/T=4), sendo utilizado o OCS (óleo de coco 

saponificado) como tensoativo e n-butanol como cotensoativo. Foram escolhidos dez pontos 

localizados na região de Winsor II, em uma área com uma grande quantidade de água e pouca 

quantidade de matéria ativa. As amostras foram analisadas no espectrômetro de absorção 

atômica no modo forno de grafite e chama, e os resultados obtidos foram avaliados através de 

um tratamento estatístico, permitindo a análise da eficiência dos efeitos das variáveis 

estudadas e suas interações. Foram obtidos percentuais de extração acima de 90% para todos 

os metais. O ponto ótimo para a remoção simultânea dos metais foi calculado através do 

recurso estatístico de múltipla função de resposta (MR), que indicou o ponto de composição 

[72% FA, 9% FO, 19% C/T], obtendo percentual de extração global em torno de 80%. Os 

resultados evidenciaram que esta técnica pode ser uma alternativa no correto gerenciamento 

deste tipo de resíduo da indústria petrolífera. 
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O tratamento de água produzida ainda é um desafio tecnológico. Não existe um 

tratamento que utiliza uma única etapa de processo, sendo necessário conjugar dois ou mais 

tratamentos. A escolha da melhor tecnologia é baseada na química da água produzida, relação 

custo benefício, disponibilidade de espaço, planos de reutilização e de descarte. Embora a 

água produzida seja um efluente tóxico, quando usada uma tecnologia apropriada pode ser 

tratada e reutilizada para diferentes atividades. 

A literatura não dispõe de estudos relacionados à remoção simultânea de 

contaminantes em águas residuais, principalmente de água produzida, utilizando sistemas 

micormulsionados. Nos poucos trabalhos existentes, há a remoção geralmente de apenas um 

contaminante específico. Este trabalho propõe uma nova metodologia de remoção simultânea 

de contaminantes (cátions, ânions e HPAs) em água produzida utilizando sistemas 

microemulsionados, pelo método de extração líquido-líquido, em uma única etapa de 

processo, a fim de minimizar os danos causados ao meio ambiente, bem como o reuso na 

germinação. 

A Tabela 1 contém um resumo das informações contidas nos diversos artigos 

consultados neste estado da arte sobre águas residuais, resíduo removido, tratamento 

utilizado, e a referência do trabalho. 
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Tabela 1 – Resumo de informações sobre a o tratamento de águas residuais, resíduo removido, tipo de tratamento e referência. 

Águas Residuais Resíduos removidos Tipo de Tratamento Referência 

Solução sintética de Nitrato Nitrato Adicionando ferro metálico HUANG; WANG e CHIU(1998) 

Dois tipos de águas sintéticas com 

fluoreto 
Fluoreto Diálise Donnan (DD) HICHOUR et al. (1999) 

Água salobra com sólidos dissolvidos e 

fluoreto 
Fluoreto Eletrodiálise (ED) AMOR et al. (2001) 

Efluentes de curtume e decapagem Sulfatos 
Nanofiltração por membranas 

Osmonics (Desal DK-2540) 
GALIANA-ALEIXANDRE et al. (2005) 

Água subterrânea sintética 
Sulfato e outros 

ânions 

Carvão ativado obtido a partir 

de casca de coco utilizando o 

ZnCl2 

NAMASIVAYAM e SANGEETHA 

(2008) 

Águas residuais F
-
, SO4

-2
 e PO4

-3
 

Sorção em hidróxidos duplos 

lamelares (HDL) do tipo Mg-

Al-CO3 

SOUZA (2008) 
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Solução aquosa de CuSO4 Cobre 

Sistemas Microemulsionados, 

utilizando tensoativos 

provenientes dos óleos de coco, 

mamona, castanha do Pará e 

maracujá, e o tensoativo dodecil 

sulfato de sódio 

BARROS NETO (1996) 

Solução sintética de gálio e alumínio 
gálio (Ga) e alumínio 

(Al) 
Tensoativos Kelex-100 e OCS DANTAS et al. (2002) 

Solução aquosa contendo os metais Cr, 

Cu, Fe, Mn, Ni e Pb 

Extração de metais 

pesados Cr, Cu, Fe, 

Mn, Ni e Pb 

Sistema microemulsionado 

utilizando óleo de coco 

saponificado (OCS) 

DANTAS et al. (2003) 

Efluentes de curtume Recuperação de cobre Extrator Morris DANTAS et al. (2004) 

Efluentes da indústria têxtil Extração de corantes 
Sistemas microemulsionados, 

utilizando o tensoativo – DAC 

BELTRAME (2006) 
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Amostra de água produzida Ca, Mg, Cd e Ba 

Adição do tensoativo à corrente 

aquosa para promover a 

floculação, seguida ou não de 

filtração 

NUNES (2009) 

Soluções de ácido clorídrico Extração do Au (III) 

Microemulsão utilizando 

brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTAB) como tensoativo 

LU et al. (2011) 

Águas residuais Não apresenta 

Modificação de superfície de 

membranas utilizando 

microemulsões bicontínicas 

polimerizava 

GALIANO et al. (2015) 

Soluções aquosas sintéticas de Cristal 

violeta e rodamina B, sais metálicos 

cobalto (II) e íons cobre (II) em água 

destilada. 

Extração simultânea 

de corantes e mistura 

de metais pesados 

Microemulsão WII utilizando o 

tensoativo Brij 30 

 

CADAR et al. (2018) 
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Água produzida sintética. 
Teor total de óleos e 

graxas (TOG) 
Resinas poliméricas QUEIROS et al. (2006) 

Água produzida sintética. 

Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) e o 

TOG 

Eletroflotação SANTOS et al. (2007) 

Revisão de literatura, analisando as fontes; as características e a extensão da poluição criada pelo 

petróleo, gás e água produzida; e os diferentes métodos disponíveis para o seu tratamento e 

eliminação 

FAKHRU’L-RAZI et al. (2009) 

Água produzida sintética. 
cromo (III), cádmio 

(II) e níquel (III) 

Precipitação química em um 

tratamento biológico 
SHPINERET et al. (2009) 

Água produzida sintética. 

Hidrocarbonetos 

policíclicos 

aromáticos (HPA) 

Tratamento eletroquímico PONTES (2010) 

Água produzida sintética com Xileno. 
Remoção/degradação 

de orgânicos 

Flotação em coluna e oxidação 

avançada por foto-Fenton 
SILVA (2010) 
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Água produzida sintética. Boro 

Sistema microemulsionado em 

WII, como tensoativos o cloreto 

de dodecilamônio e óleo de 

coco saponificado (OCS) 

MENESES (2011) 

Água produzida sintética. 
Ba

2+
, Ni

2+
, Cd

2+
, 

Cu
2+

, Cr
3+

, Sr
2+

 e Zn
2+

 

Eletrocoagulão em um reator 

batelada, utilizando eletrodo de 

ferro 

SOUZA (2012) 

Revisão da literatura apresentando diversas tecnologias com diferentes princípios de tratamento e 

reciclagem de águas residuais 
GUPTA et al. (2012) 

Água produzida sintética. 
Ânions brometo, 

cloreto e sulfato 

Sistema microemulsionado em 

WII utilizando OCS como 

tensoativo. 

NASCIMENTO et al. (2013) 

Trabalho de revisão descrevendo os diferentes métodos utilizados no tratamento da água produzida DURAISAMY (2013) 

Revisão da literatura de tecnologias atuais para o gerenciamento da água produzida (AP). O foco da 

pesquisa foi avaliar técnicas eletroquímicas que podem ser usadas no tratamento de água produzida, 

além de comparar as perspectivas de desenvolvimentos futuros 

IGUNNU & CHEN (2014) 
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Água produzida de petróleo 

Acetato, brometo, 

cloreto, enxofre, 

nitrato e sulfato 

Sistemas microemulsiondos em 

equilíbrio de Winsor II. 

Utilizando seis tipos de 

tensoativos: dois não iônicos 

(Renex e Alkonat); dois 

aniônicos (OCS e SDS); e dois 

catiônicos (Ultramina e CTAB) 

NASCIMENTO et al. (2017) 

Água produzida enriquecida com HPAs 

Remoção de 15 

hidrocarbonetos 

poliaromáticos 

(HPAs) 

Microemulsão utilizando o 

CTAB como tensoativo 
MENEZES et al. (2017) 

Água produzida 
Bário, cromo, 

manganês e ferro 

Utilizando o OCS em um 

sistema microemulsionado na 

região de WII 

CASTRO DANTAS et al. (2018) 
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5 METODOLOGIA  

 

Esse trabalho foi desenvolvido em várias etapas. Na primeira fase foi realizada à 

caracterização da água produzida, sendo esta baseada na utilização de uma “água produzida 

real dopada”, onde seu preparo é realizado utilizando uma água produzida real, proveniente 

do campo de Xaréu/CE e sua dopagem foi feita utilizando uma solução salina de metais 

tóxicos (SSM) adicionada à água produzida real. Na etapa seguinte, realizou-se um estudo dos 

diagramas pseudoternários, com objetivo de escolher o sistema cuja região de WII fosse bem 

definida, ampla e que possibilitasse a aplicação no processo de remoção simultânea dos 

contaminantes. O estudo foi desenvolvido variando suas composições: Fase oleosa, razão C/T 

e seis tipos de tensoativos. Após o desenvolvimento dos diagramas e da escolha do melhor 

sistema, foram realizadas as etapas de extrações dos contaminantes presentes na água 

produzida dopada. Em seguida a água tratada no ponto ótimo foi caracterizada, a fim de obter 

os resultados da eficiência do tratamento. E, por fim, a água produzida tratada com o sistema 

ótimo foi aplicada na germinação, de sementes de girassol, a fim de observar sua eficiência. 
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5.1 MATERIAIS E REAGENTES 

 

Os materiais e reagentes utilizados no preparo e determinação desse estudo se 

encontram listados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Lista de Materiais e reagentes utilizados nos experimentos 

Reagentes Reagentes Materiais 

Querosene de aviação 

Petrobrás 

Petróleo - Ubarana Béquer 

Hexano (Vetec, 99%) Álcool etílico (Vetec 99,9%) Pipeta 

N-butanol (Vetec, 99%) Renex Provetas 

Li2SO4 (Vetec, 98%) Ultramina Vidros de relógio 

MnSO4.H2O (Vetec, 98%) SDS Papel de filtro 

CrCl3.6H2O (Vetec, 99%) CTAB Sistemas de refluxo 

FeCl3.6H2O (Vetec, 98%) Alkonat Centrífuga 

SrSO4 (Êxodo,99%) OCS (sintetizado) Agitador 

BaCl2 (Vetec, 99%)  Aquecedor 

K2SO4 (Vetec, 99%)  Tubos de ensaio 

CaCl2 (Vetec, 99%)  Funil de filtração 

MgCl2.6H2O (Vetec, 99%)  Frascos coletores 

NaCl (Vetec, 99%)   

 

5.2 MÉTODOS DE ANÁLISES 

 

Para a determinação das concentrações dos metais presentes na água produzida 

dopada e na água produzida tratada, foi utilizado o ICP-OES Espectrometria de emissão 

óptica com plasma (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Alemanha), modelo iCAP 6300 Duo, 

com vista axial e radial, detector simultâneo CID (Charge Injection Device). Argônio 

comercial com pureza de 99,996% (White Martins-Praxair) foi usado para purga do 

equipamento e geração do plasma, sendo também utilizado como gás de nebulização e 

auxiliar. No sistema de introdução de amostra, foi usado um nebulizador Burgener Miramist e 

câmara de nebulização do tipo ciclônica. Nesse sistema, a amostra era bombeada para o 

plasma com uma bomba peristáltica acoplada ao equipamento e seu fluxo era controlado pelo 

programa (iTeva – Thermo Scientific). A tocha utilizada foi de quartzo do tipo desmontável. 
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Para a digestão das amostras usou-se um forno digestor de vasos fechados assistido por 

microondas, modelo Mars X Press (Cem Corporation, USA). Uma balança analítica Marte, 

Shimadzu, modelo AY220, foi utilizada para a pesagem. 

Para as análises de ânions utilizou-se a cromatografia iônica. O equipamento 

utilizado foi o um ICS-2000 da Dionex - Thermo Scientific, com detector de condutividade e 

supressão eletroquímica, coluna analítica AS19, de 4x250 mm, coluna de guarda AG19 4x50 

mm, volume de injeção de 25 μL e geração de eluente (10 mM KOH de 0-10 min, rampa até 

45 mM KOH de 10-30 min). 

Para análise dos HPAs utilizou-se a cromatografia líquida de alta eficiência com 

detector de fluorescência (HPLC-FLD) (ThermoScientific, W0050S-3000 TSL), bomba 

quaternária, (ThermoScientific, LPG-3400 SD), coluna termostática (T = 86 °F; 

ThermoScientific, TCC-3000 SD), coluna analítica (3 µm, 150 x 2.1 mm; ThermoScientific, 

Acclain PA) e detector de fluorescência (ThermoScientific, FLD-2100 Dual-PMT). A fase 

aquosa móvel foi acetonitrila e água (ACN/H2O), com um caudal de 0,410 mL/min. A água 

utilizada era tipo 1 (Merck – Millipore – Milli-Q). A condição de gradiente de fase móvel foi 

50% ACN (0 – 3 min), mudando linearmente até atingir 21 min a 85% (ACN) e 15% (H2O). 

Em 27 min, a fase móvel mudou de volta para a condição inicial (50% ACN / 50% H2O). O 

tempo total de execução foi de 32 min.  

Para analisar o gel da interface do sistema de microemulsão utilizou-se um 

Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X (Shimadzu EDX-720). As seguintes condições de 

operação do equipamento foram selecionadas: tensão do tubo de 15 Rh (Na - Sc) e 50 Rh (Ti - 

U) com corrente no tubo de 232 μA e 45 μa respectivamente, colimador de 10 mm, tempo 

morto do detector de 40 % e 39 %, sob vácuo e detector de Si (Li) refrigerado com nitrogênio 

líquido. 

 

5.3 DOPAGEM DA ÁGUA PRODUZIDA 

 

Inicialmente foi caracterizada uma água produzida real, proveniente do campo de 

Xaréu/CE, suas concentrações, bem como a concentração final da caracterização da água 

produzida dopada estão apresentadas no capítulo 6. 

Preparou-se soluções padrões para a dopagem da água produzida real. Preparou-se 

soluções padrões de metais, o primeiro padrão contendo uma solução de MnSO4.H2O à 2,15 
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g.L
-1

 e Li2SO4 à 6,91 g.L
-1

; uma segunda solução padrão de CrCl3.6H2O à 2,85 g.L
-1

, 

FeCl3.6H2O à 9,20 g.L
-1

, SrSO4 à 26,64 g.L
-1

 e BaCl2 à 7,99 g.L
-1

; um terceiro padrão de 

K2SO4 à 6,26 g.L
-1

, uma quarta solução padrão de CaCl2 à 45,96 g.L
-1

 e MgCl2.6H2O à 44,50 

g.L
-1

. 

Em seguida, para a dopagem de um litro de água produzida real do campo de 

Xaréu/CE, foram utilizados 10 mL da solução padrão de MnSO4.H2O e Li2SO4; 25 mL de 

solução padrão de CrCl3.6H2O, FeCl3.6H2O, SrSO4 e BaCl2; 100 mL de solução padrão de 

K2SO4; 100 mL de solução padrão de MgCl2.6H2O e CaCl2. Em seguida aferiu-se o balão 

volumétrico de 1 L com água produzida real Xaréu/CE sob agitação constante de 4000 rpm, 

utilizando o homogeneizador (TECNAL TE-102), visando à homogeneização da água 

produzida dopada (APD).  

 

5.4 SÍNTESE DO OCS 

 

Primeiro é necessário determinar o índice de saponificação (IS) ou equivalente de 

neutralização, que é a medida da quantidade de álcali, expresso em miligramas de hidróxido 

de potássio KOH, necessária para neutralizar um grama de ácido graxo (MORITA; 

ASSUMPÇÃO, 2007). 

A determinação do índice de saponificação de Kosttstorfer (ISK) é feita 

colocando-se em um erlenmeyer, dois gramas de óleo de coco e 20 mL de uma solução 

alcoólica de KOH 4% (4 g de KOH para completar os 100 mL de álcool etílico em um balão 

volumétrico de 100 mL), a mistura é mantida em ebulição durante 1 h sob refluxo. 

Após a completa saponificação, deixa-se esfriar e titula-se com ácido clorídrico a 

0,5 mol/L, utilizando-se como indicador a fenolftaleína. 

Em seguida prepara-se um branco com todos os reativos, exceto a amostra de 

óleo. A diferença entre o volume médio gasto nas titulações das amostras e o volume gasto no 

branco é equivalente à quantidade de hidróxido de potássio necessário à saponificação. 

Cálculo do volume médio de HCl 0,5 M gasto nas titulações das amostras: 

m1óleo = 2,0100g; V1HCl = 5,3 mL        

m2óleo = 2,0061; V2HCl = 5,3 mL  Vm = 5,3 mL; mmédia = 2,00805 g 

mbranco = 2,0064; Vbranco = 28,5 mL   
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    (1) 

Onde, 

VB= Volume de HCL 0,5 M gasto na titulação do branco 

VM = volume médio de HCl 0,5 M gasto nas titulações das amostras 

FHCL =  Fator de padronização do HCl (molaridade padronizada) 

Eq KOH =  Eq. Grama do KOH =  (massa molar/ nº de OH
-
 que reage) 

PA= peso da amostra em gramas 

 

Cálculo do Índice de Saponificação: 

VB= 28,5 mL; VM = 5,3 mL; FHCL =  0,549; Eq KOH =  (56,11/1) = 56,11 

PA=  peso da amostra em gramas. 

  (2) 

Com o valor do ISK, calcula-se a quantidade de hidróxido de sódio necessária para 

saponificação. 

    (3) 

Onde: 

ISKNaOH: índice de saponificação do NaOH 

EqNaOH: Equivalente grama do NaOH = 40/1 

    (4) 

     

Assim, a quantidade de NaOH necessária para a saponificação do óleo do coco é 

de 25,37 g. Para garantir a saponificação total do óleo, adiciona-se 20% dessa massa obtida 

em excesso (30,44 g). 

Por fim, para a síntese do óleo de coco saponificado (OCS), adicionou-se em um 

balão de fundo redondo de 1000 mL, 100 g de óleo de coco, 300 mL de álcool etílico e 30,44 

g de NaOH diluído em 50mL de água destilada. O balão foi conectado a um condensador em 
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refluxo, mantendo o sistema sob aquecimento por 2 h. Em seguida, transfere-se a reação do 

balão para um béquer de 300 mL, sob aquecimento e agitação constante, com a finalidade de 

evaporar o álcool em excesso e promover a cristalização do sabão (Figura 12). 

 

Figura 12 – Etapas do processo da síntese do óleo de coco saponificado (a) sistema em 

refluxo, (b) aquecimento do produto, (c) seguido da total evaporação, (d) por fim, OCS seco 

no sol para a evaporação do álcool 

 

 

Fonte: Autoria prórpia. 

 

5.5 DETERMINAÇÃOS DOS SISTEMAS DE WINSOR ATRAVÉS DOS 

DIAGRAMAS PSEUDOTERNÁRIOS 

 

A determinação dos sistemas de Winsor foi realizada por titulação gravimétrica, onde 

quatro diferentes componentes são adicionados no sistema: (FA) água produzida dopada, 

(FO) Hexano/Querosene, (T) com diferentes tensoativos: Renex; Alkonat; OCS; SDS; 

Ultramina e CTAB e (C) n-Butanol, sendo representado por diagramas pseudoternarios de 

razões: (1:1), uma parte de cotensoativo e uma parte de tensoativo, e (4:1), onde quatro partes 

são de cotensoativo e uma parte de tensoativo (RAMOS, 1996; MOURA, 2001). A fim de se 

obter as proporções mássicas entre eles, dois componentes são mantidos numa proporção fixa 

(FO e C/T). Conforme se executa a titulação, ocorre uma mudança de aspecto no sistema, 

passando de límpido para turvo, ou vice-versa. Para cada alteração no sistema o volume de 

fase titulada é pesado e, por balanço de massa, os pontos obtidos, bem como as linhas de 

delimitação de fases dos sistemas de Winsor, são traçados formando o diagrama de fases 

(NASCIMENTO, 2014). 

 

(a) (b) (c) (d) 
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5.6 ESCOLHA DO PONTO ÓTIMO DE REMOÇÃO SIMULTÂNEA DOS 

CONTAMINANTES 

 

Com o objetivo de escolher o sistema cuja região de WII seja bem definida, ampla e 

que possibilite a aplicação no processo de remoção simultânea dos contaminantes, foram 

selecionadas três composições de interesse para o processo de extração, apresentadas na 

Tabela 3. Nem todos os sistemas apresentaram regiões de WII, logo foram descartados do 

estudo comparativo inicial. 

Tabela 3 – Composições dos pontos de interesse 

PONTOS % C/T % FO % FA 

Máximo 30 10 60 

Médio 17,5 7,5 75 

Mínimo 5 5 90 

FONTE: Autoria própria. 

Todos os diagramas que utilizaram o tensoativo Ultramina não apresentaram regiões 

de WII na composição de (5% C/T, 5% FO, 90% FA), logo foram descartados da avaliação 

inicial, pois o objetivo do estudo é obter bons resultados de extração, com pouca matéria ativa 

presente no sistema.  

Em seguida, foi realizado o processo de extração (Figura 13) e nessa etapa seleciona-

se um ponto de interesse no diagrama na região de WII, onde duas fases são bem definidas, a 

fase superior microemulsão e a fase inferior água produzida tratada (APT). 

Figura 13 – Método de extração no equilíbrio de WII 

 

FONTE: Autoria própria. 
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A fase aquosa é coletada e analisada, a Figura 13 apresenta um esquema do processo 

de remoção dos contaminantes. Por fim, o sistema ideal é selecionado através dos resultados 

das análises das águas tratadas. 
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6 RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos no estudo sobre 

o processo de remoção simultânea dos contaminantes da água produzida, o estudo detalhado 

sobre o comportamento dos sistemas de Winsor de acordo com a complexidade da fase 

aquosa, a formação do gel na interface dos sistemas. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA DOPADA 

 

Após a obtenção da água produzida dopada, foram realizadas análises de 

concentração de metais e dos ânions envolvidos. Essa etapa teve como objetivo analisar as 

concentrações iniciais da água produzida real de Xaréu e seu enriquecimento após a adição da 

solução salina de metais. Além dessa avaliação, também se teve interesse de comparar as 

concentrações da água produzida dopada com a legislação ambiental. 

Segundo o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), de acordo com as 

Resoluções 357/05 e 430/11, as concentrações máximas permitidas para alguns metais de 

interesse nesta pesquisa são: 2,5 g.L
-1

 para o Lítio total; 1,15 g.L
-1

 para o Cromo total; 5 g.L
-1

 

para o Bário total; Manganês total 2,33 g.L
-1

; Ferro dissolvido 15 g.L
-1

. Nas resoluções do 

CONAMA, os metais cálcio, magnésio e potássio não são mencionados. Todavia, esses 

metais são responsáveis pela dureza da água, que deve ser controlada. O Ministério da Saúde, 

na Portaria Nº 2.914 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 12 de 

Dezembro de 2011, considerando a qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, estabelece o limite máximo permitido de dureza total da água potável de 500 

g.L
-1

 (ANVISA, 2011). 

Segundo essa mesma legislação, para os não metais, considerando os padrões 

organolépticos de potabilidade, os limites máximos permitidos são de 250 g.L
-1

 de sulfato, 10 

g.L
-1

 de nitrato e 250 g.L
-1

 para cloretos. Os íons acetato e brometo não constam na resolução, 

sendo analisados apenas para caráter informativo. 

A Tabela 4 apresenta as concentrações de metais encontradas na água produzida real 

de Xaréu e a Tabela 5 apresenta suas concentrações para os ânions. 
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Tabela 4 - Concentração de metais encontrados na água produzida real de Xaréu e 

concentrações após sua dopagem 

Água Produzida real – 

Xaréu 
Água Produzida Dopada (APD) 

Metal 
Concentração 

g.L
-1

 
Metal 

Concentração 

g.L
-1

 

Bário 1,730 Bário  92,180 

Cálcio 205,900 Cálcio 6082,00 

Cromo  0,042 Cromo 11,69 

Estrôncio 6,148 Estrôncio 342,00 

Ferro 1,078 Ferro 48,72 

Lítio total 0,838 Lítio total 12,74 

Magnésio 36,630 Magnésio 1231,00 

Manganês 0,108 Manganês 9,09 

Potássio 74,800 Potássio 995,30 
 

Tabela 5 - Concentração de ânions encontrados na água produzida real de Xaréu e 

concentrações após sua dopagem 

Água Produzida real – 

Xaréu 
Água Produzida Dopada (APD) 

Ânions 
Concentração 

g.L
-1

 
Ânions 

Concentração 

g.L
-1

 

Acetato 581,216 Acetato 498,63 

Brometo 298,816 Brometo 228,82 

Cloretos 54337,923 Cloreto 53737,84 

Nitrato 18,013 Nitrato 7,89 

Sulfato 174,207 Sulfato 361,97 

 

6.2 OBTENÇÃO DOS DIAGRAMAS PSEUDOTERNÁRIOS E ESCOLHA DOS 

SISTEMAS PARA O TRATAMENTO DA APD  

Iniciou-se esta etapa com a obtenção dos diagramas pseudoternários, com o objetivo 

de escolher o sistema cuja região de WII possibilitasse a aplicação no processo de tratamento. 

Para este propósito, avaliou-se os seguintes parâmetros: tipo de fase oleosa, tipo de 

tensoativo, e razão C/T. Para o estudo, utilizou-se em todos os diagramas duas fases óleo 

(hexano e querosene). Como cotensoativo foi utilizado o n-butanol e foram avaliados seis 

tipos de tensoativos: dois catiônicos (Ultramina e CTAB), dois não iônicos (Alkonat e Renex) 

e dois aniônicos (OCS e SDS). A razão C/T foi variada em sua proporção (C/T = 4 e C/T=1). 

Em todos os diagramas utilizou-se a água produzida dopada, obtida de acordo com a 

metodologia apresentada no Capítulo 5. 
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A Tabela 6 representa as composições dos sistemas para obtenção dos diagramas 

pseudoternários e as suas variações. 

 

Tabela 6 – Composição dos sistemas utilizados para obtenção dos diagramas pseudoternários 

 Diagramas de água produzida real (Xaréu) dopada – APD 

Sistemas Razão C/T C/T FA FO 

1 1 n-Butanol/CTAB Água Produzida Dopada Hexano 

2 4 n-Butanol/CTAB Água Produzida Dopada Hexano 

3 1 n-Butanol/Ultramina Água Produzida Dopada Hexano 

4 4 n-Butanol/Ultramina Água Produzida Dopada Hexano 

5 1 n-Butanol/Alkonat Água Produzida Dopada Hexano 

6 4 n-Butanol/Alkonat Água Produzida Dopada Hexano 

7 1 n-Butanol/Renex Água Produzida Dopada Hexano 

8 4 n-Butanol/Renex Água Produzida Dopada Hexano 

9 1 n-Butanol/OCS Água Produzida Dopada Hexano 

10 4 n-Butanol/OCS Água Produzida Dopada Hexano 

11 1 n-Butanol/SDS Água Produzida Dopada Hexano 

12 4 n-Butanol/SDS Água Produzida Dopada Hexano 

13 1 n-Butanol/CTAB Água Produzida Dopada Querosene 

14 4 n-Butanol/CTAB Água Produzida Dopada Querosene 

15 1 n-Butanol/Ultramina Água Produzida Dopada Querosene 

16 4 n-Butanol/Ultramina Água Produzida Dopada Querosene 

17 1 n-Butanol/Alkonat Água Produzida Dopada Querosene 

18 4 n-Butanol/Alkonat Água Produzida Dopada Querosene 

19 1 n-Butanol/Renex Água Produzida Dopada Querosene 

20 4 n-Butanol/Renex Água Produzida Dopada Querosene 

21 1 n-Butanol/OCS Água Produzida Dopada Querosene 

22 4 n-Butanol/OCS Água Produzida Dopada Querosene 

23 1 n-Butanol/SDS Água Produzida Dopada Querosene 

24 4 n-Butanol/SDS Água Produzida Dopada Querosene 

 

Após a definição dos sistemas, iniciou-se a obtenção dos diagramas pseudoternários, 

cujos resultados serão apresentados dividindo-os pela natureza dos tensoativos, ou seja, 

catiônicos, aniônicos e não iônicos. 

6.2.1 Estudo da influência da razão cotensoativo/tensoativo (C/T) 

Foram determinados 24 diagramas pseudoternários, utilizando-se dois tipos de 

tensoativos catiônicos, dois não iônicos e dois aniônicos. Nesse tópico foi avaliada a 

influência da razão C/T (1 e 4), variando a fase óleo (hexano e querosene). 
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6.2.1.1 Influência da razão C/T com fase óleo hexano 

Para o estudo da razão C/T (1 e 4) foram avaliados seis tensoativos. Como catiônicos 

utilizou-se o Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB), cujos diagramas estão apresentados na 

Figura 14, e a Ultramina, Figura 15. Como tensoativos não iônicos foram utilizados o 

Alkonat, Figuras 16, e o Renex, Figura 17. Para os tensoativos não iônicos, OCS e o Dodecil 

sulfato de sódio SDS, os diagramas estão apresentados na Figura 18 e Figura 19, 

respectivamente.  

Figura 14 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema CTAB/n-butanol/hexano/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 15– Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema Ultramina/n-butanol/hexano/APD 

FONTE: Autoria própria. 
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Analisando os diagramas das Figuras 14 e 15 para os tensoativos catiônicos CTAB e 

Ultramina, respectivamente, observa-se que o aumento da concentração de tensoativo no 

sistema ocasiona o aumento da região de WIV, sistemas (1 e 3), e uma redução dessa região 

nos sistemas (2 e 4). Aqui deve ficar claro que o aumento da razão C/T implica no aumento da 

presença do cotensoativo no sistema e a redução de tensoativo. Tensoativos catiônicos 

possuem afinidade por meios polares, e a razão C/T = 1 apresenta concentrações maiores de 

tensoativos que a razão C/T = 4, fazendo com que haja a desestabilização do sistema com o 

aumento na razão C/T, reduzindo a região de microemulsão e aumentando a região de WII. 

Deve-se ressaltar que a redução da tensão interfacial e a formação de sistemas WIV estão 

diretamente associadas a tensões interfaciais ultrabaixas, ou seja, maior quantidade de 

tensoativo. Contudo, embora haja um aumento do cotensoativo no sistema, as moléculas de 

tensoativo e cotensoativo devem ser adsorvidas simultaneamente e não devem interagir umas 

com as outras, o que reduziria suas atividades superficiais. Estes componentes são moléculas 

de natureza química completamente diferente, de modo que a micelização mista não ocorre e 

a redução do tensoativo leva ao aparecimento de outras fases em excesso, dependendo da sua 

natureza (EASTOE, 2003). 

Analisando os diagramas para os tensoativos não iônicos Alkonat e Renex, Figuras 

16 e 17, pode-se observar que para os dois sistemas, de modo geral, todas as regiões de 

Winsor estão bem definidas, independente das variações da razão C/T. Estes diagramas 

apresentaram amplas regiões de WII e uma região pequena de WIV. O Sistema 6 apresentou 

uma região de gel abaixo da região de WI. 

De modo geral, os tensoativos não iônicos, por apresentarem caráter hidrofóbico 

(HBL<10), tendem a formar microemulsão A/O, favorecendo a formação de sistemas de WII, 

o que explica a tendência do Alkonat e do Renex de formarem grandes regiões de WII. Como 

dito anteriormente, o tipo de microemulsão é fortemente afetado pela natureza do tensoativo. 

Se o grau de etoxilação do tensoativo não iônico for elevado (HBL>10), um comportamento 

inverso é observado por ele se tornar mais hidrofílico, favorecendo a formação de sistemas 

microemulsionados do tipo O/A e regiões de WI (EASTOE, 2003). 
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Figura 16– Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema Alkonat/n-butanol/hexano/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 17 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema Renex/n-butanol/hexano/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

As Figuras 18 e 19 apresentam os sistemas (9, 10, 11 e 12), para os tensoativos 

aniônicos. Na Figura 18 o tensoativo OCS apresenta regiões bem definidas de Winsor IV e II 

e observa-se uma região de WII+ppt, indicando a presença de um sobrenadante na interface 

entre a microemulsão e a fase aquosa em excesso.  

O OCS tem pouca afinidade e baixa solubilidade em água (Figura 18). O 

aparecimento do sobrenadante (WII+ppt) é justificado pela presença de metais na fase aquosa, 

que favorece a formação de complexos nos sistemas de microemulsão, impossibilitando a 

inversão das micelas inversas para micelas diretas. 
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Os diagramas para o SDS, Figura 19, apresentam todas as regiões de Winsor. 

Apenas o sistema 11 apresentou a formação de WII+ppt, porém, com o aumento da FA, 

ocorreu a inversão das micelas inversas para micelas diretas, possibilitando a formação da 

região de WI. De modo geral, tanto o OCS quanto o SDS apresentaram amplas regiões de WII 

e, por serem tensoativos aniônicos, sua parte polar favorece a extração de contaminantes.  

Com relação à formação de precipitados observada nos diagramas para os 

tensoativos aniônicos, deve-se observar que os tensoativo dessa classe normalmente são 

sensíveis à água dura, caso da água produzida dopada. A água dura apresenta alto teor de sais 

de magnésio e cálcio, que agem neutralizando e precipitando o tensoativo. A sensibilidade à 

água dura é menor nos tensoativos sulfatados ou sulfonados, caso do SDS (DALTIN, 2011). 

Figura 18– Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema OCS/n-butanol/hexano/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 19 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema SDS/n-butanol/hexano/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Observa-se que todos os tensoativos avaliados apresentaram regiões de 

microemulsão, Winsor II e Winsor I. A natureza da fase aquosa pode ter interferido em alguns 

sistemas para a formação de regiões de Winsor III, impedindo a inversão dos agregados. A 

natureza da fase aquosa também favoreceu o aparecimento de WII + ppt nos sistemas 

utilizando o OCS, sistemas (9 e 10). 

De modo geral, em relação ao estudo da influência da razão C/T, observa-se que a 

razão C/T = 1, por apresentar maiores contrações de tensoativos, não favoreceu a formação 

das regiões de Winsor II na maioria dos sistemas, região de interesse do estudo. Desta forma, 

conclui-se que os melhores resultados com o hexano, considerando a região de WII, foram 

obtidos com a razão C/T = 4. 

 

6.2.1.2 Influência da razão C/T com fase óleo querosene 

 

Nesta etapa manteve-se o querosene como fase óleo e variou-se a razão C/T em 1 

e 4. Avaliou-se os mesmos tensoativos utilizados para a obtenção dos diagramas com o 

hexano. Como tensoativos catiônicos utilizou-se o Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB), 

cujos diagramas estão apresentados na Figura 20, e a Ultramina, Figura 21. Como tensoativos 

não iônicos foram utilizados o Alkonat, Figuras 22, e o Renex, Figura 23. Para os tensoativos 

não iônicos, OCS e o Dodecil sulfato de sódio SDS, cujos diagramas estão apresentados na 

Figura 24 e Figura 25, respectivamente. 

Comparando os diagramas da Figura 20 com os da Figura 14, pode-se observar 

um comportamento semelhante em relação às regiões de microemulsão. Com o aumento da 

razão C/T = 1 para C/T = 4 as regiões de WIV diminuem, ou seja, quanto menor a 

concentração de tensoativo, menor a região de WIV. Por outro lado, baixas contrações de 

tensoativo favorecem o aparecimento das regiões de WII, ideais para o estudo de remoção de 

contaminantes. 

Analisando os diagramas pseudoternários da Ultramina, Figura 21, observa-se as 

regiões de Winsor IV, II e I, tendo o mesmo padrão para o estudo da Ultramina com hexano, 

Figura 15, exceto o sistema 16 da Figura 21, que apresentou região de Winsor III visível. Para 

que haja a inversão de WII para WI deve-se passar obrigatoriamente por WIII, porém o 

delineamento desta região tornou-se difícil devido a rápida inversão do sistema. Nesse caso, 
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de forma geral, a mudança da fase óleo de hexano para querosene, em relação ao estudo da 

razão C/T, não interferiu na dinâmica de fases do sistema. 

Figura 20 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema CTAB/n-butanol/querosene/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 21– Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema Ultramina/n-butanol/querosene/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 22 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema Alkonat/n-butanol/querosene/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 23 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema Renex/n-butanol/querosene/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Analisando os diagramas da Figura 22 sistemas (17 e 18) e Figura 23 sistemas (19 

e 20), relacionados aos tensoativos não iônicos Alkonat e Renex, observa-se uma pequena 

região de microemulsão, independente da variação da razão C/T, e um aumento da região de 

WII, além de regiões bem definidas de WIII e WI. A diminuição da região de WIV e o 

aumento da região de WII pode ser atribuída a diminuição da solubilização de água pela 

microemulsão. 
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Nesse caso o querosene, por ser uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, 

naftênicos e aromáticos, e apresentar nove a dezesseis carbonos em sua estrutura, apresenta 

maiores efeitos nas propriedades interfaciais, uma vez que a curvatura do filme interfacial 

depende tanto da natureza do tensoativo quanto da composição das fases aquosa e oleosa. 

Interações do tipo tensoativo-óleo em função da natureza da fase óleo remete ao efeito de 

solvatação nas interfaces do sistema. Portanto, a substituição do hidrocarboneto alifático pelo 

aromático aumenta as interações entre o tensoativo e óleo, provocando a rigidez do filme 

interfacial e diminuindo a região microemulsão (LEUNG; SHAH, 1987). 

Analisando os tensoativos aniônicos OCS, Figura 24 - sistemas (21 e 22), e o SDS, 

Figura 25 - sistemas (23 e 24), para todos os diagramas peseudoternários observa-se duas 

regiões bem definidas de Winsor IV e II. 

O OCS apresentou uma região de WII+ppt, indicando a presença de um sobrenadante 

na interface dos sistemas de microemulsão. Apenas no sistema 21, com maior concentração 

de tensoativo, ocorreu um aparecimento de uma pequena região de WIII. O OCS tem pouca 

afinidade e baixa solubilidade em água. O aparecimento do sobrenadante se justifica pela 

presença de metais na fase aquosa, possibilitando a formação de complexos nos sistemas de 

microemulsão, impossibilitando a inversão das micelas de inversas para micelas diretas no 

sistema com menor concentração de tensoativo (C/T = 4). 

No caso do SDS, mesmo sendo um tensoativo aniônico, esse apresentou todas as 

regiões de Winsor. Nesse caso, com o aumento da fase aquosa ocorreu à inversão das micelas 

inversas para micelas diretas, possibilitando a formação das regiões de WIII e WII. 

De modo geral, tanto o OCS quanto o SDS apresentaram amplas regiões de WII e, 

por serem tensoativos aniônicos, sua parte polar favorece a extração de contaminantes. 
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Figura 24 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema OCS/n-butanol/querosene/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 25 – Diagramas pseudoternários e o comportamento das fases de Winsor variando C/T 

(1 e 4) no sistema SDS/n-butanol/querosene/APD 

 

FONTE: Autoria própria. 

Para analisar a influência da fase óleo e facilitar a compreensão da sua influência, os 

24 diagramas pseudoternários desenvolvidos foram rearranjados. A fase óleo foi variada em 

hexano e querosene, e foi mantida a razão C/T como variável fixa em C/T = 1 e C/T = 4, 

variando os seis tensoativos estudados: dois tensoativos catiônicos, dois não iônicos e dois 

aniônicos. 
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6.2.1.3 Influência da fase óleo com razão C/T=1 

 

Para o estudo da influência da fase óleo manteve-se como variável fixa a razão C/T = 

1. Os diagramas para os tensoativos avaliados estão apresentados na seguinte sequência: 

brometo de cetiltrimetilamônio - Figura 26, Ultramina - Figura 27, Alkonat - Figura 28, 

Renex - Figura 29, OCS - Figura 30, e dodecil sulfato de sódio SDS - Figura 31. Variou-se a 

fase óleo em hexano e querosene. 

Figura 26 – Diagramas pseudoternários para o CTAB variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 1 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 27 – Diagramas pseudoternários para Ultramina variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 1 

 

FONTE: Autoria própria. 

Para os tensoativos catiônicos a redução na massa molecular do óleo favorece o 

aparecimento da região de WIV, fato observado nas Figuras 26 e 27 para fase óleo hexano 

(86,17 g/mol). O aumento da massa molecular do óleo, fato evidenciado pelo uso do 

querosene ( 184 g/mol), favorece a formação da região de WII. Deve-se considerar que, 

neste caso, tem-se elevada concentração de tensoativos (C/T = 1). Portanto, como explicado 

anteriormente, a substituição do hidrocarboneto alifático pelo aromático aumenta as 

interações entre o tensoativo e o óleo, provocando a rigidez do filme interfacial e diminuindo 

a região microemulsão (LEUNG; SHAH, 1987). 

No caso dos tensaotivos não iônicos (Figuras 28 e 29), com a razão C/T = 1, 

observa-se amplas de regiões de WII e pequenas regiões de WIV, independente da fase 

oleosa. Os tensoativos não iônicos são frequentemente caracterizados por seu balanço 

hidrofílico-lipofílico, ou BHL. O valor do BHL designa o carater de afinidade óleo/água. 

Valores elevados de BHL indicam boa solubilidade em água, ou solubilidade do tensoativo no 

solvente polar. Valores baixos de BHL são indicativos de boa solubilidade em sistemas não 

polares, como o óleo. O Alkonat apresenta BHL = 13,4 e o Renex tem BHL = 13, fato que 

explica o comportamento semelhante com relação aos diagramas obtidos. Os dois tensoativos, 

pelo valor de BHL, apresentam boa solubidade em água. Neste caso a fase aquosa influenciou 

diretamente no comportamento das regiões de Winsor devido a presença dos contaminantes, 

baixo pH (pH = 3,5) e alta salinidade.  
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Figura 28 – Diagramas pseudoternários para o Alkonat variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 1 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 29 – Diagramas pseudoternários para o Renex variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 1 

 

FONTE: Autoria própria. 

Avaliando o OCS, Figura 30, observa-se com a fase óleo querosene uma pequena 

região de WIII, localizada no vértice de excesso de óleo, fato não observado com o hexano. 

Altas concentrações de tensoativo, bem como a maior complexidade da cadeia do querosene, 

podem ter favorecido a inversão de fases na região rica em óleo.  
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Para o SDS, Figura 31, os diagramas pseudoternários apresentaram todas as regiões 

de Winsor. Porém, observa-se no diagrama com hexano um aparecimento da regiões de 

WII+ppt, o que pode ter sido ocasionado pela alta concentração de tensoativo. Comparando 

os tensoativos aniônicos em relação ao HBL (SDS = 40 e OCS =20), ambos apresentam alto 

HBL, sendo considerados pouco solúveis em solventes polares, favorecendo a formação de 

WII (água-em-óleo).  

Figura 30 – Diagramas pseudoternários para o OCS variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 1 

 

FONTE: Autoria própria. 

Figura 31– Diagramas pseudoternários para o SDS variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 1 

 

FONTE: Autoria própria. 
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De modo Geral, a natureza do tensoativo influência fortemente na estrutura dos 

diagramas pseudoternários. Altas concentrações de tensoativos se comportam de forma 

particular quando variado a fase óleo do sistema. A razão C/T = 1, em alguns casos, 

possibilita pequenas regiões de WII, não sendo favorável para o estudo de remoção. 

 

6.2.1.4  Influência da fase óleo com razão C/T=4 

Os resultados obtidos para C/T = 4 estão apresentados na seguinte sequência: o 

brometo de cetiltrimetilamônio CTAB - Figura 32, Ultramina - Figuras 33, Alkonat - Figura 

34, Renex - Figura 35, OCS - Figura 36, e dodecil sulfato de sódio SDS - Figura 37. Variou-

se a fase óleo em hexano e querosene. 

Figura 32 – Diagramas pseudoternários para o CTAB variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 4 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 33 – Diagramas pseudoternários para o Ultramina variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 4 

 

FONTE: Autoria própria. 

Para os tensoativos catiônicos, na razão C/T = 4, o comportamento das regiões 

praticamente se repete para o CTAB e a Ultramina. No entanto, o hexano, por apresentar uma 

cadeia menor, não interage com a mesma eficiência que a fase óleo querosene, que apresenta 

regiões de WIII. De modo geral, baixas concentrações de tensoativos favorecem amplas 

regiões de WII, independente da fase oleosa estudada. 

Figura 34 – Diagramas pseudoternários para o Alkonat variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 4 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 35 – Diagramas pseudoternários para o Renex variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 4 

 

FONTE: Autoria própria. 

Para os tensoativos não iônicos (Alkonat e Renex), na razão C/T = 4,  representados 

nas Figuras 34 e 35, como também observado na razão C/T = 1, os diagramas apresentam 

comportamentos semelhantes independente da fase oleosa estudada, com todas as regiões de 

Winsor bem delineadas e definidas. Como mencionado anteriormente, os tensoativos não 

iônicos tendem a formar estruturas do tipo O/A (WI). Porém, observou-se ampla região de 

WII, fato atribuído a influência da fase aquosa no comportamento das regiões de Winsor 

devido a presença dos contaminantes, baixo pH (pH = 3,5) e alta salinidade. 

Figura 36 – Diagramas pseudoternários para o OCS variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 4 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 37 – Diagramas pseudoternários para o SDS variando a fase óleo em hexano e 

querosene e mantendo a razão C/T = 4 

 

FONTE: Autoria própria. 

O OCS foi o único tensoativo que apresentou um comportamento atípico dos outros 

diagramas estudados. Independente da fase óleo ou da razão C/T, todos os diagramas 

apresentaram regiões de WIV, WII e WII + ppt. O baixo HBL, que favoreceu a formação de 

estruturas inversas; a complexa composição da fase aquosa estudada, que favoreceu a 

formação de precipitados; e a quantidade de tensoativo, com efeitos intensos de solvatação 

nas interfaces do sistema; influenciaram no não aparecimento das outras regiões. 

O SDS apresentou comportamento semelhante ao discutido na razão C/T =1, com 

diagramas contendo todas as regiões de Winsor, independente da fase óleo e da razão C/T. 

Na razão C/T = 4 o comportamento das regiões praticamente se repete ao ocorrido 

com C/T = 1. Finalizando a análise da influência da fase óleo, o hexano e o querosene 

interferem no comportamento das regiões de Winsor. O hexano apresenta uma cadeia simples 

de seis carbonos. Já o querosene apresenta uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, 

naftênicos e aromáticos, com número de carbonos entre nove a dezesseis, que provocam 

fortes interações entre o tensoativo e o óleo, favorecendo a dinâmica de formação das regiões 

de Winsor (LEUNG; SHAH, 1987). 

Devido a essa particularidade do tensaotivo OCS no estudo dos diagramas 

pseudoternários, foi realizado um estudo do comportamento do OCS em relação à 

complexidade da fase aquosa, variando a fase óleo em hexano e querosene. 
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6.3 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS SISTEMAS DE WINSOR COM O 

AUMENTO DA COMPLEXIDADE DA FASE AQUOSA 

Foi realizado um estudo sobre a influência da fase aquosa nos sistemas de Winsor, 

a fim de se verificar as características do sistema e se elas seriam modificadas de acordo com 

a complexidade da fase aquosa (FA). A Tabela 7 apresenta as composições dos sistemas e das 

diferentes fases aquosas utilizadas no estudo. 

Tabela 7 – Influência da fase aquosa no sistema de microemulsão utilizando OCS, variando a 

complexidade das fases aquosa e oleosa 

Sistemas C/T=4 FA FO 

1 n-Butanol/OCS NaCl 2% Hexano 

2 n-Butanol/OCS NaCl 5% Hexano 

3 n-Butanol/OCS Solução Salina de Metais (SSM) Hexano 

4 n-Butanol/OCS Água Produzida Dopada (APD) Hexano 

5 n-Butanol/OCS NaCl 2% Querosene 

6 n-Butanol/OCS NaCl 5% Querosene 

7 n-Butanol/OCS Solução Salina de Metais (SSM) Querosene 

8 n-Butanol/OCS Água Produzida Dopada (APD) Querosene 

Foram testadas duas fases óleo (FO – querosene e hexano), onde para cada FO 

foram testadas as quatro fases aquosas: NaCl 2%, NaCl 5%, Solução Salina de Metais (SSM) 

e água produzida real dopada (APD). Utilizou-se em todos os sistemas o n-Butanol como 

cotensoativo e foi mantido o tensoativo óleo de coco saponificado (OCS) e a razão C/T = 4. 

As Figuras 38 e 39 apresentam os resultados dos sistemas estudados utilizando o hexano 

como fase oleosa nos sistemas (1, 2, 3 e 4) e o querosene nos sistemas (5, 6, 7 e 8) 

respectivamente. 

Inicialmente observou-se apenas a salinidade dos sistemas (1 e 2; 5 e 6) 

apresentados nas Figuras 38 e 39. Os sistemas 3 e 7 foram sintetizados apenas com uma 

solução de metais (SSM), com concentrações semelhantes a de uma água produzida real, sem 

a presença do petróleo. Nos sistemas 4 e 8 foi utilizada a água produzida de Xaréu dopada, 

com todas as características de um sistema real. 

Os diagramas 1, 2, 5 e 6 apresentam todas as regiões de Winsor bem definidas. Ao 

aumentar a concentração de NaCl, a solubilidade do tensoativo na água é prejudicada e a 
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região de Winsor IV diminui progressivamente. Por outro lado, a região de Winsor II aumenta 

devido à diminuição da capacidade da microemulsão água-em-óleo de solubilizar o NaCl no 

sistema. 

Figura 38 – Diagramas pseudoternários apresentando o estudo da complexidade da fase 

aquosa utilizando hexano como fase óleo 

 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 39 – Diagramas pseudoternários apresentando o estudo da complexidade da fase 

aquosa utilizando querosene como fase óleo 

 

 

FONTE: Autoria própria. 

Nos Sistemas 3 e 7, cuja a composição da fase aquosa é uma solução salina de 

metais (SSM), e com a variação da fase óleo (hexano e querosene) observa-se a presença das 

regiões de Winsor II e Winsor II + ppt. Isso ocorre devido à formação de um complexo entre 

os grupos de cabeça do tensoativo e os íons metálicos, resultando na presença de precipitados. 

Nos Sistemas 4 e 8, tendo como fase aquosa a água produzida dopada, ocorre uma 

diminuição na região de Winsor II e um aumento da região de Winsor II + ppt. A presença de 

petróleo na água produzida levou ao aumento da fase oleosa, bem como a presença de outras 
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moléculas de hidrocarbonetos (saturados, insaturados e aromáticos), causando uma 

diminuição na solubilização da fase aquosa pela microemulsão. 

De modo geral, observa-se que alguns diagramas não apresentaram todas as 

regiões de Winsor. Isso pode ser explicado devido ao aumento da complexidade da fase 

aquosa nos sistemas (3, 4, 7 e 8). Logo, os metais interagem com o tensoativo por meio de 

troca iônica, diminuindo a solubilização destes nos sistemas, formando um complexo e 

precipitando o tensoativo, explicando, assim, a presença apenas das regiões de WII e WII + 

ppt (LEUNG; SHAH, 1987). 

Nos diagramas 4 e 8 houve um aumento da região de WII + ppt, isso pode ser 

explicado devido a presença do petróleo, que aumenta a interação com a fase óleo, 

favorecendo o aumento das regiões (LEUNG; SHAH, 1987). 

 

6.4 ESTUDO DA REMOÇÃO DE CÁTIONS E ÂNIONS PELOS SISTEMAS 

MICROEMULSIONADOS 

 

Após o desenvolvimento dos diagramas, foi possível verificar o comportamento 

individual de cada sistema e suas variações relacionadas à fase óleo, à razão C/T e aos 

tensoativos, permitindo escolher os melhores pontos para as extrações. 

Para a escolha do melhor sistema microemulsionado, utilizou-se o processo de 

extração, cujo procedimento foi descrito na metodologia, Figura 13. A primeira etapa foi à 

escolha de dois pontos, um com baixo percental de matéria ativa e um com alto percentual,  

(5% C/T; 5% FO e 90% FA) e (30%C/T; 10% FO; FA 60%), a fim de analisar a melhor 

eficiência de remoção simultânea dos cátions e ânions, relacionando os resultados com a 

influência das variações de fases: (FO; C/T; e T). 

A partir dessa análise, foi realizada uma segunda etapa, a escolha de um ponto 

mediano entre os pontos de máximo e mínimo. Nesse ponto foi analisada a remoção tanto 

simultaneamente quanto individualmente dos cátions e ânions, caracterizando-se apenas o 

sistema que obteve melhores resultados. A seguir, a discussão dos resultados das remoções 

simultâneas de cátions e ânions. 
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6.4.1 Resultados da remoção de ânions em diferentes composições 

 

Os resultados de remoção simultânea dos ânions (acetato, brometo, cloreto, nitrato 

e sulfato) estão apresentados na Figura 40, que apresenta a composição do ponto mínimo (5% 

C/T; 5% FO, 90% FA), e na Figura 41, que apresenta a composição do ponto máximo (30 

C/T; 10% FO; 60% FA). Os ânions foram avaliados simultaneamente, analisando-se o 

comportamento de todos os tensoativos (Alkonat, CTAB, OCS, Renex, SDS e Ultramina, 

variando-se a razão C/T (1 e 4) e a Fase óleo (hexano e querosene). 

 

Figura 40 – Representação gráfica da remoção simultânea de ânions, na composição de (5% 

C/T; 5%0 FO; 90% FA) para os diferentes tensoativos estudados 

 

FONTE: Autoria própria. 

Analisando as Figuras 40 e 41 para os tensoativos CTAB e Ultramina que 

apresentam carga positiva na cabeça polar da molécula, no gráfico da Figura 40 sistema (c) 

observa-se que o CTAB apresenta uma remoção de 3%, para a composição de (5%C/T =4 e 

FO = Hexano) e um acréscimo negativo para todos os outros resultados apresentados, 

chegando a obter um acréscimo negativo de até -18,8 %, Figura 41 sistema (f). O acréscimo 
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no percentual negativo de remoção do CTAB se explica devido à parte polar do tensoativo ser 

brometo. Quando ocorre a troca iônica na solução, o tensoativo libera para o sistema íons 

brometo e atraí outras espécies de carga nuclear efetiva menor. No entanto, o nitrogênio, por 

ser mais eletronegativo que o carbono, consegue atrair parcialmente os elétrons envolvidos 

nessa ligação. Como os elétrons apresentam carga negativa, esse efeito neutraliza 

parcialmente a carga positiva do tensoativo, reduzindo a polaridade da região polar do 

tensoativo. 

Figura 41 – Representação gráfica dos valores em porcentagem de remoção simultânea de 

ânions, na composição de (30%C/T; 10%FO; 60%FA) 

 

FONTE: Autoria própria. 

O mesmo se aplica ao tensoativo Ultramina, que obteve um percentual de 

remoção em torno de 25% na composição de (30% C/T; 10% FO; 60% FA) ilustrado na 

Figura 41 sistema (g). No ponto de menor percentual de matéria ativa (5% C/T; 5% FO; 90% 

FA) a Ultramina não apresentou regiões de WII, logo não pode ser avaliada, exceto o gráfico 

da Figura 40 sistema (d), que obteve também um resultado negativo. 
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A Ultramina se mostrou eficiente na remoção de ânions, porém apenas nos 

percentuais máximo de tensoativo, não sendo um sistema viável para o estudo. 

De acordo com a Figura 40 sistemas (b) e (d), os resultados obtidos para o 

tensoativo aniônico OCS mostraram percentuais negativos em torno de (-9% – -1,3%) e 

positivos de (2,9% - 19,7%) Figura 40 (a) e (b). Para o SDS, todos os sistemas com baixo 

percentual de tensoativo (Figura 40) forneceram resultados positivos, com o aumento da 

matéria ativa (Figura 41), a remoção de ânions também aumenta significativamente para todos 

os sistemas, exceto para os sistemas (e) e (f), que apresentam razão C/T = 1. 

Os tensoativos aniônicos (OCS e SDS), quando dissolvidos em água, liberam o 

contra íon de sódio, que se dissolve na água e o restante da molécula adquire uma carga 

negativa efetiva, pois é um ânion que foi gerado da dissociação de um sal em água. Como a 

reação ocorre por troca iônica e a cabeça do tensoativo é negativa, a interação não seria tão 

favorecida. Porém, observa-se que ocorreu boa remoção. 

Comparado com os tensoativos não iônicos (Alkonat e Renex), que não 

apresentam carga em sua estrutura, observa-se na Figura 41 sistemas (e) e (g) percentuais 

máximos de remoção na fase oleosa Hexano de (18% - 19%) para Alkonat e (13,4% - 16,4%) 

para o Renex. Os resultados para a composição do ponto mínimo mostraram baixos 

percentuais de remoção para o Alkonat, os gráficos (b) e (d) Figura 40, com resultados 

negativos. Para o Renex, apenas o gráfico (d) apresentou percentual negativo de -8,3%. 

Observa-se que para todos os tensoativos, bem como para as composições de 5% 

e 30% C/T, a fase óleo Hexano, foi a que obteve melhores percentuais de remoção. 

De modo geral, nota-se que mesmo com a baixa interação entre o tensoativo e os 

ânions, ainda se observa porcentagens de remoção acima de 20%, sendo o Alkonat seguido do 

OCS com melhor desempenho de remoção dos ânions contidos na água produzida. 

Os tensoativos têm a capacidade de baixar as tensões superficial e interfacial e de 

capturar para a fase de microemulsão cátions e ânions, simultaneamente. Comparando todos 

os tensoativos, o único sistema que apresentou remoção positiva para todos os tensoativos 

exceto para o CTAB, foi o sistema (g), Figura 41. O tensoativo CTAB, por ter o brometo 

presente em sua estrutura, não favoreceu a remoção de ânions no sistema, mas a Ultramina, 

que também é um tensoativo catiônico, obteve um percentual de remoção, em torno de 25%. 

Comparando as fases óleo, o querosene na composição máxima de 30% C/T 

sistema (h), apresentou resultados de remoção de até 18%, sendo a Ultramina o tensoativo em 
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evidência, enquanto que o hexano obteve resultados positivos, tanto na composição mínima 

5% de C/T sistema (c) quanto na composição máxima de 30% de C/T sistema (g) sendo a 

melhor fase oleosa para remoção de ânions. 

A razão C/T também se mostrou influente, a proporção de (1:1) razão C/T =1 

apresentou resultados relevantes, mas a razão C/T = 4 (4:1), além de utilizar menor 

quantidade de matéria ativa, forneceu positivamente os percentuais de remoção. 

 

6.4.2 Resultados da remoção simultânea de cátions em diferentes sistemas 

 

Os resultados de remoção dos cátions (potássio, bário, lítio, estrôncio, magnésio, 

manganês, cálcio, cromo e ferro) estão representados na Figura 42, que apresenta a 

composição do ponto mínimo (5% C/T; 5% FO, 90% FA), e Figura 43, que apresenta a 

composição do ponto máximo (30 C/T; 10% FO; 60% FA). Nessa etapa a remoção dos 

cátions foi avaliada simultaneamente. Foi analisado o comportamento de todos os tensoativos 

(Alkonat, CTAB, OCS, Renex, SDS e Ultramina), variando a razão C/T (1 e 4) e a Fase óleo 

(hexano e querosene). 

Analisando os gráficos da Figura 42 para a remoção simultânea de cátions pode-se 

observar que todos os tensoativos forneceram resultados positivos. O tensoativo Ultramina, 

Figura 42 sistemas (a) e (b), não foi analisado, pois não apresentou regiões de WII nessas 

proporções. Observa-se uma variação de desempenho de remoção dos tensoativos nos 

diferentes sistemas. O tensoativo que apresentou melhor remoção simultânea de cátions 

Figura 42 sistema (a), com 21,3% de remoção, foi o Renex. Já na Figura 42 sistema (b), o de 

melhor remoção, com 30%, foi o OCS. Na Figura 42 gráficos (c) e (d), a razão C/T aumenta 

de C/T 1 para 4, diminuindo a concentração de matéria ativa no sistema. Analisando a Figura 

42 sistema (c) nota-se uma diminuição de remoção sendo o Renex o de melhor desempenho 

com 19,2% já a Figura 42 sistema (d) o CTAB apresentou a melhor remoção, com 30%. De 

modo geral, a Figura 42 gráficos (b) e (d) foram os que tiveram melhores resultados de 

remoção, com a composição de (5% C/T; 5% FO, 90% FA), ponto com o mínimo de 

concentração de matéria ativa estudado. 

Observa-se que o querosene, em baixas proporções de tensoativo, consegue 

interagir com mais eficiência quando comparado com o hexano. Analisando a variação e a 

eficiência de remoção da fase óleo (hexano – querosene) os tensoativos catiônicos CTAB e 
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Ultramina obtiveram percentuais de (11% – 10,3%) e (30% – 19%), respectivamente, 

enquanto os tensoativos não iônicos forneceram (14,7% – 19,2%) e (5,4% – 8%), Alkonat e 

Renex, respectivamente. Para os tensoativos aniônicos a remoção para o OCS e SDS foi de 

(5,6% – 10,6%) e (17,2% – 14%), respectivamente. 

De modo geral, pode-se analisar que em baixas proporções de tensoativos, como 

na razão C/T=4, com menor quantidade de matéria ativa no sistema, a remoção simultânea de 

cátions ocorre, porém, seus percentuais não ultrapassam os 30%, sendo o querosene a fase 

oleosa mais influente, para essas condições. 

Figura 42 – Representação gráfica dos valores em porcentagem de remoção simultânea de 

cátions, nos sistemas com composição (5% C/T; 5% FO; 90%FA) 

 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 43 – Representação gráfica da remoção simultânea de cátions, para diferentes 

tensoativos, em sistemas de composição (30%C/T; 10%FO; 60%FA) variando a razão C/T (1 

e 4) e a fase óleo (Hexano e Querosene) 

 

FONTE: Autoria própria. 

Avaliando a Figura 43, de composição máxima (30% C/T; 10% FO; 60% FA), 

verificam-se percentuais positivos de remoção para todos os sistemas, exceto para o Renex no 

gráfico (g), que obteve percentual de remoção negativo de -4,1%. A remoção máxima e 

mínima para fase óleo Hexano – Querosene foi de (89% OCS – 86% OCS) e (9,5% Renex – 

3,7% CTAB), respectivamente. 

Analisando a razão C/T=4, a remoção máxima para as fases óleo Hexano – 

Querosene foi de 77,1% OCS – 73,6% OCS, respectivamente, enquanto que as remoções 

mínimas foram para o Renex -4,1% e 8% CTAB. Isso mostra que nessas condições, quanto 

maior a quantidade de tensoativo, melhor será a remoção. Em relação a FO, o Hexano foi a 

melhor fase oleosa estudada, além de ser menos prejudicial ao meio ambiente por ser 

biodegradável. O óleo de coco saponificado, em todos os estudos, se mostrou o tensoativo 

mais eficiente, além de ser de fácil obtenção e com melhor custo benefício, comparado com 
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os demais tensoativos estudados. O OCS, mesmo sendo um tensoativo aniônico, tem a 

capacidade de interagir com eficiência na remoção simultânea de cátions e ânions. 

Após a análise dos pontos de composição máximo e mínimo, foi realizado um 

estudo utilizando uma composição média de 17,5% C/T; 7,5 % FO e 75% FA. 

 

6.4.3 Resultados comparativos de remoção simultânea de cátions e ânions no ponto 

médio de composição (17,5% C/T; 7,5% FO; 75% FA) 

 

Após o estudo comparativo na composição mínima de (5% C/T; 5% FO; 90% FA) 

e na composição máxima (30% C/T; 10% FO; 60% FA), foi escolhido o ponto médio 

mediante aos resultados apresentados nas Figuras (40 a 43). Como o querosene apresenta um 

caráter contaminante para o tratamento, e a razão C/T = 1 apresenta uma concentração de 

matéria ativa mais alta, o ponto médio foi então escolhido, priorizando características menos 

agressivas. Logo, os sistemas estudados para aplicação do ponto médio apresentaram uma 

razão C/T = 4 e Fase óleo hexano, considerando que estas foram as melhores condições dos 

sistemas. A razão (4:1) apresenta uma concentração mais baixa de tensoativo e o hexano é um 

composto volátil e biodegradável, favorecendo o tratamento. A composição do ponto médio 

foi de (17,5% C/T; 7,5% F; 75% FA), e os resultados estão apresentados na Figura 44. Outra 

observação é que a Ultramina não apresentou regiões de Winsor II no ponto médio, logo não 

pode ser analisada, pois nessa composição apresenta região de Winsor I, conforme o diagrama 

da Figura 15, sistema (4). 
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Figura 44 – Porcentagem de remoção simultânea de cátions e ânions, nas composições de 

mínimo, médio e máximo, com fase óleo hexano, razão C/T = 4 e tensoativos  
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FONTE: Autoria própria. 

Observa-se que o ponto médio apresentou remoções acima de 90%, sendo obtidos 

para os tensoativos que apresentam características aniônicas os melhores resultados. O OCS 

obteve o melhor resultado de remoção simultânea, com mais de 99% de remoção para os 

metais e 31,5% para os ânions. O SDS, com 89,3% e 14%, respectivamente, apresentou o 

segundo melhor desempenho de remoção. O tensoativo não iônico Alkonat obteve percentuais 

de remoção simultânea de cátions e ânions de 68, 6% e 22,2%, respectivamente, em seguida o 

CTAB, com desempenho de remoção de 48,3% e 3,8%, e por fim, o Renex (15% – 20,3%). 

De modo geral, observa-se que o óleo de coco saponificado é o sistema ideal para 

a remoção simultânea de contaminantes da água produzida de petróleo. Após as confirmações 

dos estudos, e sendo o ponto de 17,5% de tensoativo o melhor sistema estudado, foi 

realizados estudos de remoção individual de nove metais (K, Ba, Li, Sr, Mg, Mn, Ca, Cr, Fe) 

e cinco ânions (Nitrato, Bromento, Sulfato, Acetato, Cloreto) com o objetivo de saber 

quantitativamente a remoção específica, em porcentagem de cada elemento analisado. 

Também foi quantificada a remoção de hidrocarbonetos poliaromáticos, os HPAs, tensoativos 

presente na fase aquosa tratada e, por fim, a aplicação desse sistema na germinação. 
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6.4.4 Resultados comparativos de remoção de metais e ânions por elemento do melhor 

sistema estudado para o ponto máximo, médio e mínimo, de razão C/T = 4, tensoativo = 

OCS e FO = Hexano 

 

No intuito de saber quantitativamente a eficiência de remoção nas variações de 

composição de 30% C/T; 17,5% C/T e 5% C/T, a Figura 45 apresenta o resultado de cada 

metal e ânion estudado. Os melhores percentuais de remoção foram no ponto médio de 17,5% 

C/T, com percentuais de remoção de 99% para (K, Li, Mn, Ca, Fe), seguidos de Cr com 98%, 

92% para o Sr, 88% para o Mg e 62% para o Ba. Já para os ânions, o ponto médio também foi 

o que obteve o melhor desempenho de remoção, com 44,7% de remoção para o cloreto, 

32,3% para o sulfato, 13,7% para o nitrato e 6,7% para o brometo. O acetato não obteve 

resultados de remoção, mas sim de acréscimo no sistema, em todos os pontos estudados, 

porém, o ponto com menor valor de acréscimo foi à composição de 17,5% C/T, com -12,7%. 

O OCS ao liberar o contra íon Na
+
, na sua região polar (cabeça), se dissocia na 

água, enquanto que a outra parte da molécula, região apolar (cauda), adquire uma carga 

negativa efetiva, um ânion que foi gerado da dissociação de um sal em água. Essa reação 

ocorre por troca iônica: a cabeça do tensoativo é negativa, sendo assim, os cátions envolvidos 

no sistema se associam eletrostaticamente às membranas que envolvem as micelas presentes 

na fase da microemulsão, se aglomerando na cabeça do tensoativo, sendo removidos 

simultaneamente. Além disso, o tensoativo OCS, associado à presença do cotensoativo 

(álcool), molécula não-iônica, neutraliza o efeito de repulsão entre as cabeças do tensoativo, 

permitindo a formação de uma membrana entre a micela e a fase contínua da microemulsão, 

favorecendo a solubilização do sistema e diminuindo a tensão interfacial, bem como 

aumentando a eficiência de remoção. 
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Figura 45 – Porcentagens de extração por elemento de metais e ânions respectivamente 
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FONTE: Autoria própria. 

De acordo com Watarai (1997), a extração de íons metálicos em fase aquosa por 

microemulsões do tipo água-em-óleo, em sistemas de Winsor II, é muito efetiva devido à 

interação da fase de microemulsão com a fase aquosa. Os íons de metais são atraídos pelo 
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tensoativo aniônico (OCS), que se comporta como um agente de extração, transportando íons 

metálicos da fase aquosa para a fase microemulsionada. 

Os íons Na
 +

 do tensoativo são substituídos pelos íons metálicos que estão na 

solução aquosa, M
+x

 + RCOO
- 

Na
+
 → RCOOx

-
 M

+x
 + x Na

+
. Inicialmente, os íons metálicos 

dissociados na solução aquosa (M
+x

) são transferidos para o núcleo da gota de microemulsão 

contendo o tensoativo aniônico (RCOO
-
Na

+
). Os íons de metais bivalentes e trivalentes 

interagem com o grupo de cabeça aniônica da molécula de tensoativo, que libera íons Na 
+
. 

Os complexos de tensoativo / metal lipofílico (RCOOx
-
M 

+ x
) são formados e migram para a 

fase oleosa contínua do sistema Winsor II, como mostrado na Figura 46. Este mecanismo de 

formação interfacial de micelas reversas na interface líquido-líquido (membrana) também foi 

sugerido por Plucinski & Nitsch (1992) e Paul & Moulik (2001). 

Figura 46 – Mecanismo esquemático ilustrando a formação interfacial de gotículas de Winsor 

II e captura de íons metálicos 

 

FONTE: Autoria própria. 

De modo geral, o desempenho de remoção por elemento para cada cátion, em 

relação a sua composição, mostrou que o ponto médio (17,5% C/T) obteve o melhor 

percentual de remoção, com percentuais de remoção médios acima de 93% para todos os 

metais e para ânions chegando a um percentual médio de 17%.  
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Sendo assim, nos próximos testes de remoção de contaminantes foi utilizado 

apena o ponto médio de composição (17,5% C/T; 7,5% FO; 75% FA), tensoativo OCS, razão 

C/T=4 e fase oleosa Hexano. 

 

6.4.5 Resultados de remoção simultânea de Hidrocarbonetos Policiclícos Aromáticos 

(HPA’s)  

 

Devido os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) serem micropoluentes 

orgânicos que apresentam efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente, nessa etapa 

realizou-se um estudo para avaliar a eficiência de remoção simultânea utilizando o melhor 

sistema de composição (17,5% C/T, 7,5% FO, 75% FA). Foram avaliados 15 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH) da água produzida dopada. 

A Tabela 8 apresenta a concentração inicial de HPA’s presentes na água 

produzida antes do tratamento e após o tratamento, e seus percentuais de remoção no ponto 

ótimo. 

Tabela 8 – Resultados de concentração de HPA’s antes e depois do tratamento e suas 

respectivas extrações 

HPA’s 
AP_DOP APT_OCS %E 

ppb ppb % 

Naftaleno n.a. 0,1263 n.a 

Acenaftaleno n.a. n.a. n.a. 

Acenafteno n.a. 2,1918 n.a 

Fluoreno 1,9807 n.a. 100% 

Fenantreno 28,2502 0,9639 96,49% 

Antraceno 3,1943 n.a. 100% 

Fluoranteno 672,7047 n.a. 100% 

Pireno 20,1099 0,747 96,32% 

Benzo(a)Antraceno n.a. n.a. n.a. 

Criseno 1,0089 n.a. 100% 

Benzo(b)Fluoranteno 1,9502 n.a. 100% 

Benzo(k)Fluoranteno 0,17 n.a. 100% 

Benzo(a)Pireno 1,2489 n.a. 100% 

Dibenzo(a,h)Antraceno 5,1826 n.a. 100% 

Benzo(g,h,i)Perileno 0,4296 n.a. 100% 

Legenda: AP_DOP – Água produzida dopada; 

APT_OCS – Água Produzida tratada por OCS; 

%E – porcentagem de Extração; 

n.d. Não detectado. 
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Analisando os resultados apresentados na Tabela 8, observa-se uma remoção 

média de 99,45% para todos os HPAs estudados. Os compostos com cinco anéis aromáticos 

(ou mais) por serem mais apolares, apresentam mais afinidade pela microemulsão do que pela 

água, sendo removidos da água mais facilmente e, em decorrência disto, o 

benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e 

benzo[g,h,i]perileno apresentaram porcentagem de remoção de 100%. 

É possível observar um acréscimo na concentração para o naftaleno e o 

acenafteno. Esse fato pode ser explicado devido a maior concentração de HPAs no sistema, 

criando certa competitividade entre os hidrocarbonetos de Maior Massa Molecular (MM) com 

os de Menor Massa Molecular (MM), onde aqueles que têm a massa mais elevada possuem 

maior solubilidade em fase apolar (Hexano) e, portanto, maior afinidade com a matéria ativa 

do sistema. Porém, devido à maior concentração de HPA, é provável que o sistema tenha 

chegado a um ponto de saturação onde não foi mais possível solubilizar os compostos de 

menor massa molecular, explicando o caso do naftaleno e do acenafteno (PRAK; 

PRITCHARD, 2002; ZHOU; ZHU, 2007; GAN; LAU, 2009). 

De modo geral, é possível observar que a fase oleosa Hexano é uma importante 

variável na remoção de HPAs, tornando-se evidente que houve 100% de remoção para 

praticamente todos os HPA estudados, com excessão do Naftaleno (PRAK; PRITCHARD, 

2002; ZHOU; ZHU, 2007; GAN; LAU, 2009; KABIR-UD-DIN et al., 2009). 

Pode-se concluir que quanto maior a presença dos aneis aromáticos, maior será 

seu peso molecular, consequentemente, menor sua solubilidade em água. Para o naftaleno, por 

possuir maior solubilidade em água, e por apresentar características estruturais com apenas 

dois anéis aromáticos, sua baixa afinidade com a microemulsão dificulta sua solubilização no 

sistema, reduzindo sua remoção. 

 

6.5 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DOS METAIS CONTIDOS NA ÁGUA PRODUZIDA 

DOPADA NA SEPARAÇÃO DAS FASES 

 

Ao estudar um tratamento de água produzida dopada para remoção simultânea de 

contaminantes, foi observado o aparecimento de uma interface no sistema de WII, entre a 

região de microemulsão e a fase aquosa “tratada”. Essa interface foi denominada de “gel”, 
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para o qual se decidiu estudar as causas da sua formação em função dos constituintes da 

microemulsão. 

Com intuito de confirmar a composição do “gel” estudado, estudos realizados por 

(Nascimento et al., 2016) investigou a formação de um “gel” proveniente do tratamento da 

água produzida por sistema microemulsionado na interface do sistema. Foram realizadas 

análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com as atribuições das 

suas principais bandas de estiramento/deformação. Concluíu-se que o gel presente na 

interface do sistema foi identificado, pelas suas bandas de estiramento, como o tensoativo 

OCS. 

Nessa etapa, teve-se como objetivo avaliar e quantificar a formação desses 

sistemas, identificando os fatores que contribuíram para sua formação. 

A primeira etapa foi o estudo qualitativo de cada metal analisado na água 

produzida dopada, nas quais foram feitas soluções padrões referentes às concentrações 

presentes na APD, e em seguida foi aplicado um ponto de microemulsão. As Figuras 47 e 48 

representam a extração e o gel retirado do sistema de Winsor II e o teste qualitativo dos 

metais estudados individualmente, respectivamente. 

Figura 47 – Representação da extração da água produzida em sistema de W II e o “gel” 

retirado do sistema 

 
FONTE: Autoria própria. 

A Figura 30 representa os pontos individuais de lítio, bário, estrôncio, ferro, 

cálcio, sódio, cobre, magnésio, potássio e manganês, respectivamente. 
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Figura 48 – Estudo com os metais individualmente 

 
FONTE: Autoria própria. 

 

Analisando a Figura 48 observa-se que cada metal, exceto lítio e sódio, apresentou 

formação de um sobrenadante na interface microemulsão/fase aquosa, igual ao do sistema 

apresentado na Figura 47, mostrando que os metais interagem com o tensoativo, formando um 

quelato, impedindo a interação com as outras fases envolvidas no sistema. 

Após a confirmação qualitativa da influência dos íons envolvidos na formação do 

gel estudado, teve-se a necessidade de estabelecer as concentrações de cada elemento presente 

na amostra, com isso foi realizada a análise de FRX - Espectrometria de Fluorescência de 

Raios X, técnica que permite identificar os elementos químicos presentes na amostra. 

Foram utilizados os três pontos de estudo P1 (5% C/T) ponto mínimo; P2 (17,5 % 

C/T) ponto médio e P3 (30% C/T) ponto máximo, com o intuito de verificar a quantidade e a 

concentração de metais presentes em cada sistema. Para a coleta das amostras, os pontos 

foram centrifugados em tubos de ensaio falcon de 50 mL, em uma rotação de 1800 rpm, por 

10 min. De acordo com a orientação da composição dos diagramas pseudoternários da Tabela 

7, os pontos escolhidos apresentaram a formação de sólido entre as fases, conforme mostrado 

na Figura 48. O sólido foi separado secado em estufa por 12 h a temperatura de 60°C, 

obtendo-se um pó marrom claro, que em seguida foi analisado no FRX. A Tabela 6 apresenta 

os resultados dos FRX bem como um branco do tensoativo OCS. 
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Tabela 9. Comparação dos resultados de FRX: Branco, 5% C/T, 17,5 % C/T e 30% C/T 

METAIS BRANCO 
PONTO 

5% C/T 

 PONTO 

17,5% C/T 

PONTO 

30% C/T 

CaO - 74,22%  78,24 79,25% 

Na2O 94,54% 10,89%  12,56 11,13% 

SrO - 8,53%  5,14 5,56% 

Fe2O3 - 3,73%  1,15 1,16% 

SiO2 5,46% 1,01%  1,13 1,14% 

SO3 - 0,63%  1,13 1,11% 

BaO - 0,46%  0,24 0,22% 

K2O - 0,26%  0,19 0,19% 

MnO - 0,18%  0,15 0,14% 

CuO - 0,09%  0,08 0,08% 

FONTE: Autoria própria. 

De acordo com a Tabela 9, considera-se a leitura dos metais em forma de óxidos, 

e sua composição é representada em percentual. Observa-se que a composição do branco 

(OCS) é apenas Sódio e Silício. É sabido que o OCS apresenta na parte polar do tensoativo o 

sódio, justificando a presença de 94,5% de Na
+
. Nos pontos analisados, observa-se a presença 

de todos os metais estudados, cálcio acima de 70%, sódio em torno de 10%, estrôncio em 

média de 6,4% e ferro uma média de 2%, bem como bário, sódio, manganês e cobre que 

apresentaram percentuais em torno de 0,5%. Confirmando o mecanismo de remoção de 

metais, e sua troca iônica (PLUCINSKI & NITSCH 1992; PAUL & MOULIK 2001). A 

Figura 49 apresenta a porcentagem de concentração de metais presente no gel estudado. 
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Figura 49 – Representação gráfica da concentração de cátions por elemento no gel presente 

na interface do estudo nos três pontos estudados 

 

FONTE: Autoria própria. 

A Figura 49 mostra de forma ilustrativa que o OCS (branco) é isento dos metais 

cálcio, ferro, estrôncio, bário, potássio, manganês, cobre e enxofre. Após o tratamento da água 

produzida com as respectivas porcentagens de tensoativo nos pontos máximo, médio e 

mínimo, pode-se observar a presença de todos os metais citados em todos os tratamentos. 

Também, pode-se observar que os metais cálcio, estrôncio e ferro foram os elementos que 

tiveram maior interação na formação do precipitado, podendo ser observada também essa 

interação na Figura 48, confirmando que o tensoativo captura os metais, formando um quelato 

na interface do sistema de Winsor II. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos na utilização de sistemas microemulsionados na remoção de 

contaminantes da água produzida permitiram concluir que: 

 O estudo do comportamento dos sistemas, através de diagramas pseudoternários, 

possibilitou o esclarecimento das variáveis a serem estudadas visando determinar 

o sistema de melhor eficiência de remoção de contaminantes e o seu 

comportamento mediante a complexidade da fase aquosa; 

 Com o aumento da complexidade da fase aquosa, há mudanças significativas na 

região de formação de microemulsão e na identificação das regiões de Winsor, 

devido ao aparecimento de um gel sobrenadante na região de WII; 

 Entre os tensoativos estudados, o OCS nos sistemas utilizando Hexano como fase 

oleosa e razão C/T=4, além de obter regiões de WII bem definidas, também 

obteve os melhores resultados de remoção dos contaminantes estudados; 

 Ao considerar a remoção simultânea de contaminantes em uma única etapa do 

processo, o ponto composto por: 17,5% C/T, 7,5% FO, 70% de FA apresentou os 

melhores resultados, com até 90% de remoção para a maioria dos metais, acima 

de 30% para os não metais, e para os HPA’s acima de 90%, comprovando sua 

eficiência na remoção simultânea de contaminantes da água produzida dopada; 

 Os resultados obtidos neste estudo mostram ainda que a metodologia de extração 

no sistema de Winsor II, usando o óleo de coco saponificado como tensoativo, é 

uma alternativa viável para a remoção simultânea de contaminantes de água 

produzida, sendo um tensoativo biodegradável e de fácil aquisição; 

 Em relação à complexidade da fase aquosa e a presença do gel na interface do 

sistema, as composições de NaCl (2% e 5%) não apresentaram a formação do gel 

na interface do sistema microemulsionado, porém quando adicionou-se metais ao 

sistema (SSM) observou-se a presença do gel na interface, sendo notado apenas 

uma modificação no aumento da região de WII, e a formação de WII + ppt; 

 A origem do gel na interface do sistema microemulsionado não está relacionada 

apenas com a salinidade, mas sim com a natureza dos íons envolvidos e a natureza 

da fase aquosa. Os metais envolvidos são fatores determinantes no seu estado 

físico; 
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 Por fim, os resultados são satisfatórios, pois apresentam uma diminuição das 

espécies no sistema, além de serem extraídos utilizando uma técnica que utiliza 

uma única etapa de processo, se comparado com processos de tratamentos 

convencionais que utilizam em torno de três ou mais etapas; 

 Os resultados obtidos evidenciam a viabilidade da utilização de sistemas 

microemulsionados na remoção de contaminantes de água produzida, 

constituindo-se em alternativa para o tratamento deste tipo de resíduo da indústria 

petrolífera. 
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Apêndice I - Cromatograma comparativo entre a água produzida dopada (AP_DOP) e da água 

produzida Tratada (APT_OCS) na escalade zero à 16.000.000 nm 

 

Legenda: (1) Naftaleno, (2) Acenaftaleno, (3) Acenafteno, (4) Fluoreno, (5) Fenantreno, (6) Antraceno, (7) 

Fluoranteno, (8) Pireno, (9) Benzo[a]Antraceno, (10) Criseno, (11) Benzo[b]Fluoranteno, (12) 

Benzo[k]Fluoranteno, (13) Benzo[a]Pireno, (14) Dibenzo[a,h]Antraceno e (15) Benzo[g,h,i]Perileno. 
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Apêndice II - Cromatograma comparativo entre a água produzida dopada (AP_DOP) e da água 

produzida Tratada (APT_OCS) na escala de -600.00 à 800.000 nm 

 

Legenda: (1) Naftaleno, (2) Acenaftaleno, (3) Acenafteno, (4) Fluoreno, (5) Fenantreno, (6) Antraceno, (7) 

Fluoranteno, (8) Pireno, (9) Benzo[a]Antraceno, (10) Criseno, (11) Benzo[b]Fluoranteno, (12) 

Benzo[k]Fluoranteno, (13) Benzo[a]Pireno, (14) Dibenzo[a,h]Antraceno e (15) Benzo[g,h,i]Perileno. 
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Apêndice III - Cromatograma comparativo entre a água produzida dopada (AP_DOP) e da 

água produzida Tratada (APT_OCS) e seu comparativo entre os dois cromatrogramas 

apresentados em mesma escala 

 

Legenda: (1) Naftaleno, (2) Acenaftaleno, (3) Acenafteno, (4) Fluoreno, (5) Fenantreno, (6) Antraceno, (7) 

Fluoranteno, (8) Pireno, (9) Benzo[a]Antraceno, (10) Criseno, (11) Benzo[b]Fluoranteno, (12) 

Benzo[k]Fluoranteno, (13) Benzo[a]Pireno, (14) Dibenzo[a,h]Antraceno e (15) Benzo[g,h,i]Perileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Yasmine Ísis Fernandes do Nascimento 

 

Apêndice IV - Artigo 

 

 

Desalination and Water Treatment 

www.deswater.com 

doi: 10.5004/dwt.2018.22245 

 
111 (2018) 
 329–337 
April 

 

Produced water treatment by microemulsions: one-step process for simultaneous 

removal of metals 

Tereza Neuma de Castro Dantasa,*, Yasmine Ísis Fernandes do Nascimentoa, 

Afonso Avelino Dantas Netoa, Maria Carlenise Paiva de Alencar Mouraa, Tatiane 

de Andrade Maranhãob 

aUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, Post-Graduate Program in Chemical Engineering - 

PPGEQ, 

Laboratory of Surfactants Technology, Campus Universitário, Av. Senador Salgado Filho 3000, Natal-

RN, CEP 59072-970, 

Brazil, Tel. +55-84-3215-3773, Fax +55-84-3215-3827, email: tereza@eq.ufrn.br, 

terezaneuma1011@yahoo.com.br (T.N.C. Dantas), yasmine_isis@hotmail.com (Y.Í.F. do Nascimento), 

aadantas@nupeg.ufrn.br (A.A. Dantas Neto), 
carlenise@eq.ufrn.br (M.C.P.A. Moura), 
bUniversidade Federal de Santa Catarina, Chemistry Department, Campus Universitário Trindade - Mail Box 

476, Florianópolis - SC, CEP 88040-900, Brazil, Tel. +55-84-3215-3773, Fax +55-84-3215-3827, email: 

tatiane.maranhao@gmail.com 

Received 6 November 2017; Accepted 24 March 2018 

 

 

A B S T R A C T 

This work examines the simultaneous removal of barium, chromium, 
manganese, and iron from produced water using microemulsion systems 
(Winsor II) in a one-step process. The Scheffé net experimental design was 
used to assess the effect of microemulsion composition in the removal 
efficiency. The optimum extraction point for the simultaneous removal of 
metals was composed by (w/w): 72 % aqueous phase (synthetic produced 
water), 9 % oil phase (n-hexane), and 19% cosurfac- tant/surfactant (butan-1-
ol/saponified coconut oil = 4); reaching values above 94% for all studied 
metals, demonstrating the viability of the developed methodology for the 
correct management of metals from produced water. 
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