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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi analisar a eficiência de remoção do Teor de Óleos e 
Graxas (TOG) em água produzida, com Flotação por Ar Dissolvido (FAD). Foram 
utilizados dois tipos de floculantes naturais produzidos a partir de sementes de 
Moringa Oleífera: o primeiro foi desenvolvido na escala de laboratório-FNMOL e o 
segundo disponibilizado pela empresa Claeff Engenharia e Produtos Químicos-
FNMOI. O equipamento para realização dos ensaios de floculação/flotação consiste 
de vaso saturador e três colunas de flotação. O equipamento foi montado no 
Laboratório de Monitoramento, Tratamento e Reúso de Resíduos da Indústria de 
Petróleo–LAMTRE/UFRN. Na primeira coluna foi utilizado o FNMOL, na segunda o 
FNMOI e na terceira não foi admitido qualquer floculante. As eficiências de remoção 
de TOG quando se aplicam as três condições de pH’s normal (tal qual), ácido e 
básico, apresentaram valores de 96%, 79%, 97%, e de 84%, 87%, e 98%, para 
FNMOI e FNMOL, respectivamente. Na ausência de qualquer dos floculantes, 
apenas com a aplicação das condições do sistema de FAD a remoção de TOG foi 
de 79%, 76% e 98%, para pH´s normal, ácido e básico, respectivamente. Observa-
se que a variação de pH teve influência na remoção de TOG, o que o torna um 
parâmetro de controle importante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: flotação; floculante; Moringa Oleífera; água produzida. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work was to analyze the efficiency of removal of Oils and Fats 
(TOG) in produced water using dissolved air flotation (DAF). We used two types of 
natural flocculants produced from seeds of Moringa Oleifera: the first one was 
developed at laboratory scale - FNMOL and the second named FNMOI was available 
by company Claeff Engenharia e Produtos Químicos-. The equipment to carry out 
the experiments of flocculation followed by flotation consists of saturator vessel and 
three columns of flotation. It was assembled in LAMTRE/UFRN (Laboratório de 
Monitoramento, Tratamento e Reúso de Resíduos da Indústria de Petróleo). In the 
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first column FNMOL was used as flocculant, in the second one the FNMOI played 
this role. At the third column no flocculant was used. The efficiencies of removal of 
TOG when we work at three conditions of pH’s normal, acidic and basic, presented 
values of 96%, 79%, 97%, and of 84%, 87%, e 98%, to FNMOI and FNMOL, 
respectively. In the absence of any of the flocculants, only with the application of DAF 
the removal of TOG was 79%, 76% and 98%, to pH´s normal, acid and basic, 
respectively. It is observed that pH variation had an influence on removal of TOG, 
which indicates that pH is an important parameter of process control. 
 
KEYWORDS: flotation; flocculant; Moringa Oleífera; produced water.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Na indústria do petróleo, vários segmentos impactam negativamente o meio 
ambiente. No segmento representado pela extração do petróleo, o poluente mais 
relevante, particularmente pelo grande volume gerado, é a “água produzida” ou 
“água de produção”. 
 
Segundo o relatório do Cenpes (2005) a água produzida se caracteriza pela 
presença de compostos orgânicos tóxicos como: hidrocarbonetos voláteis (BTEX), 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fenóis, e ácidos carboxílicos; 
compostos inorgânicos como: metais pesados, comumente cádmio, cobre, níquel, 
chumbo e zinco; outros compostos nocivos como: sulfetos, N-amoniacal, óleos e 
graxas. A composição da água produzida a torna um efluente de difícil descarte. 
 
O descarte inadequado deste efluente implica em efeitos nocivos ao meio ambiente, 
repercussão negativa da empresa, penalidades e um custo elevado com ações 
corretivas e mitigadoras, contrariando a legislação ambiental vigente, assegurada 
pela resolução CONAMA 430 (Brasil, 2011). 
 
Para esse descarte, faz-se necessário o adequado tratamento deste efluente de 
modo a se extrair a máxima quantidade de óleos e graxas possível objetivando 
atender a legislação ambiental em vigor. O desenvolvimento de novas tecnologias 
para o tratamento da água produzida ou ainda o aperfeiçoamento das existentes é 
de extrema importância para que a indústria de petróleo continue a se expandir, 
minimizando os impactos ao meio ambiente. 
 
Nesse contexto, uma técnica que desperta interesse no tratamento de efluentes 
industriais, principalmente os oleosos, é a flotação. Segundo Santos et al. (2007), 
essa técnica tem sido bastante empregada na indústria de petróleo, no sentido de 
reduzir o teor de óleos e graxas (TOG) em suspensão na água produzida a níveis 
adequados de acordo com as exigências legais. 
 
No que se refere ao tratamento de águas produzidas para retirada do óleo finamente 
disperso, utiliza-se as operações de floculação na etapa de pré-tratamento, 
aprimorando o rendimento do processo de flotação, tornando essa etapa um ponto 
importante (Spinelli, 2001).        
  
Os floculantes comerciais disponibilizados pela indústria podem, se utilizados de 
forma inadequada, acarretar sérios problemas à saúde do ser humano e ao meio 
ambiente. Normalmente estes floculantes têm custo elevado e não são 
biodegradáveis, o que pode ocasionar problemas de disposição final ou necessidade 
de tratamento posterior do lodo gerado. Estudos realizados com aplicação de 
floculantes naturais para o tratamento de água produzida têm sido bastante 
abordados, devido estes floculantes serem biodegradáveis e seguros para a saúde 
humana. 
 
Sendo assim, em vários países, inúmeras plantas estão sendo utilizadas como 
coagulantes/floculantes naturais, em que alguns destes vêm sendo investigados 
mais intensamente que outros como é o caso da Moringa Oleífera, da quitosana, do 
tamarindo e outros (Silva et al., 2003; Lédo, 2008; Magalhães, 2014). 
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Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi analisar a eficiência de 
remoção do teor de óleos e graxas (TOG) em água produzida, utilizando a técnica 
combinada floculação/Flotação por Ar Dissolvido (FAD) com aplicação de dois tipos 
de floculantes naturais à base de Moringa Oleífera.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
As amostras de água produzida utilizadas no trabalho, foram obtidas após o sistema 
de pré-tratamento por separador água óleo (SAO) existente em uma ETE da 
Petrobras (UO – RNCE). 
 
De acordo com Magalhães (2014), o tempo decorrido entre a coleta e o transporte 
da amostra influenciam na redução do TOG presentes na água de produção a ser 
tratada. Por este motivo, a água produzida recebida no laboratório apresenta 
comumente TOG não condizente com a realidade da indústria, tornando-se 
necessário, portanto, realizar uma semisintetização desta água produzida (APSS). 
 
A semisintetização consistiu na mistura de água produzida com óleo bruto (cedido 
pela Petrobras), com objetivo de deixar esta água com TOG em torno de 170 (±25) 
mg/L. Para isso adicionou-se 0,2 ml de óleo para cada litro de água produzida, 
mantendo a mistura sob agitação de 226 rpm por 2 h para a devida 
homogeneização. A agitação mecânica foi realizada com agitador mecânico digital 
TE-039 da TECNAL. 
 
O Floculante Natural de Moringa Oleífera em escala industrial (FNMOI) foi cedido 
pela Empresa Claeff Engenharia, a qual não passou nenhuma informação sobre a 
solução de floculante disponibilizada. 
 
O Floculante Natural de Moringa Oleífera em escala de Laboratório (FNMOL) foi 
preparado de acordo com estudos anteriores (Okuda et al., 1999; Paulo et al., 2013; 
Magalhães, 2014).  

 
O equipamento para realização da técnica de FAD foi montado no Laboratório de 
Monitoramento, Tratamento e Reúso de Resíduos da Indústria de Petróleo–
LAMTRE/UFRN em escala de bancada. Este foi adaptado de Lacerda et al. (1997) 
do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília 
(UnB), Lédo (2008) e Magalhães (2014). 
 
O equipamento é constituído, de forma geral, por três colunas de flotação, onde 
ocorrem às etapas de mistura rápida, mistura lenta, floculação e flotação por ar 
dissolvido. Tais colunas estão conectadas a uma câmara de saturação pressurizada. 
Na primeira coluna foi utilizado o FNMO, na segunda o FNMOI e na terceira não foi 
inserido floculante, observando três condições de pH: normal (tal qual), ácido e 
básico. A Figura 1 mostra um esquema geral do equipamento de FAD utilizado. 
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Figura 1. Esquema geral do equipamento de FAD.  

Fonte: Adaptado de Lacerda et al. (1997). 

 
A câmara de saturação foi preenchida com água produzida tratada (cerca de 2/3 do 
seu volume) e o compressor foi acionado para atingir a pressão de 5 kgf/cm2 em seu 
interior. O tempo de saturação da água foi de duração mínima de 20 min., conforme 
recomendações do fabricante JBF - Aquaflot. 
 
Para os ensaios de floculação e flotação colocou-se o volume de 1 litro de APSS a 
ser tratada em cada coluna de flotação. Posteriormente, foi acionado o sistema de 
rotação para atingir a velocidade rotacional indicada para mistura rápida, o que 
representa 226 rpm por 3 minutos. Neste momento adicionou-se os floculantes nas 
concentrações de 10 mg/L de ambos os floculantes naturais, nas respectivas 
colunas, utilizando as seringas localizadas na lateral dessas colunas. 
 
A seguir, por meio de um cronômetro digital, registrou-se o tempo de mistura rápida 
a partir da adição do floculante. Terminado esse tempo, a rotação foi reduzida ao 
valor de 90 rpm durante 6,5 minutos, correspondente à etapa de mistura lenta, para 
favorecer a formação de flocos (floculação). 
 
Em sequência, o sistema de rotação foi desligado e as hastes foram retiradas dos 
mandris e, de forma imediata, as válvulas de cada coluna de flotação foram abertas 
para a injeção da água saturada com ar mantendo-se a taxa de recirculação 
constante (20% do volume da coluna). Terminada a recirculação, o tempo de 
flotação de 6,5 minutos foi cronometrado e posteriormente seguiu-se a coleta de 
amostra de água tratada para análise de TOG. 
 
A eficiência do tratamento de água produzida através da técnica de FAD foi avaliada 
a partir das análises dos TOG’s antes do tratamento (água produzida semissintética 
- APSS) e depois do tratamento (água produzida tratada - APT). Para realização 
desta análise utilizou-se o equipamento Infracal TOG/TPH da Wilks Interprise. A 
Equação (1) define a eficiência de remoção do TOG. 

      

η(%)= (1-
TOGf

TOGi
) x100                  (1) 

 
Onde,  
TOGi é a concentração de óleo e graxas inicial (antes do tratamento) (mg/L ou ppm); 
TOGf é a concentração de óleo e graxas final (depois do tratamento) (mg/L ou ppm). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As Figuras 2 a 4 apresentam a variação do TOG final da água produzida para as 
três condições de pH’s estudada, quando utilizados ambos floculantes naturais. 
 

 
Figura 2. Variação do TOG da água produzida tratada na condição de pH 6,9 (normal) quando 
utilizados ambos floculantes naturais para técnica de floculação/flotação por ar dissolvido. 

 

De acordo com a Figura 2, o valor máximo permitido (VMP) de TOG foi atendido 
apenas quando utilizou-se o FNMOI, para a condição de pH normal da água 
produzida, atendendo os requisitos ambientais conforme a resolução CONAMA 430 
(Brasil, 2011). 
 

 
Figura 3. Variação do TOG da água produzida tratada na condição de pH 3,7 quando utilizados 

ambos floculantes naturais para técnica de floculação/flotação por ar dissolvido. 

 
Para a correção de pH ácido (Figura 3) da água produzida, observa-se que para 
todas as condições de aplicação de floculantes naturais o TOG final da água 
produzida tratada foi superior ao VMP, tornando inadequada para o descarte no 
meio ambiente. 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

 
Figura 4. Variação do TOG da água produzida tratada na condição de pH 8,7 quando utilizados 

ambos floculantes naturais para técnica de floculação/flotação por ar dissolvido. 
 

Analisando a Figura 4, em ambas as condições de utilização dos floculantes naturais 
para pH 8,7, os valores de TOG’s finais da água produzida, apresentaram 
conformidade com requisitos ambientais. 
 
A Figura 5 identifica as eficiências (η) de remoção de TOG quando utilizados os 
FNMOL e FNMOI, com a da técnica de FAD em função da correção de pH’s. 
 

 
Figura 5. Eficiências (η) de remoção do TOG quando aplicados os dois tipos de floculantes 

FNMOI e FNMOL em função da variação do pH (TOG inicial de 175 mg/L). 

 
De acordo com a Figura 5 as eficiências de remoção de TOG quando se aplicam as 
três condições de pH’s normal, ácido e básico, apresentaram valores de 96%, 79%, 
97%, e de 84%, 87%, e 98%, para FNMOI e FNMOL, respectivamente. Na ausência 
de qualquer dos floculantes, apenas com a aplicação das condições do sistema de 
FAD a remoção de TOG foi de 79%, 76% e 98%, para pH´s normal, ácido e básico, 
respectivamente. 

 
Observa-se que a variação de pH teve influência na remoção de TOG, tornando-se 
um parâmetro de controle importante. Para pH´s básicos a eficiência média de 
remoção chegou a 97,7%. É possível que nestas condições a desestabilização da 
emulsão formada pelas gotículas de óleo esteja associada a outros mecanismos que 
não o de neutralização de cargas, como o mecanismo de compressão da camada 
difusa. 
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Por outro lado, com a utilização do FNMOI se obteve uma eficiência de remoção de 
TOG de 96% operando-se em condição de pH normal (tal qual). Este valor é 
praticamente o mesmo para pH alcalino. Em termos de aplicação industrial, não 
haveria, portanto, a necessidade de se proceder a correção de pH para meio básico, 
o que acarretaria aumento nos insumos de produtos químicos (reguladores de pH) 
finalizando por tornar o processo mais oneroso 
 
As aplicações de ambos floculantes naturais apresentaram elevadas eficiências, 
quando comparado com o estudo de Magalhães (2014) que apresentou uma 
eficiência média de 70% de remoção de óleo e graxas da água produzida. Outros 
estudos desenvolvidos com a aplicação de floculante de Moringa, nesse caso no 
tratamento de efluentes da indústria alimentícia Lenhari & Hussar (2010), concluíram 
este floculante foi satisfatório mostrando-se eficiente, podendo substituir os 
floculantes de natureza química no tratamento físico-químico de efluentes. 
 
Ainda conforme a Figura 5 observa-se que quando aplicada apenas a técnica de 
FAD, na ausência de floculantes naturais (e mesmo comerciais), em diferentes 
condições de pH, houve remoção de óleos e graxas, podendo-se concluir que esta 
técnica pode ser utilizada sem adição de qualquer floculante desde que o pH natural 
(normal) da água produzida seja corrigido para pH alcalino (pH = 8,7). É importante 
observar que devido ao grande volume de água a ser tratado esta correção de pH 
pode ser inviável do ponto de vista econômico. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Ambos os floculantes naturais de Moringa Oleífera foram eficazes na remoção de 
TOG da água produzida, a ponto de atingir os requisitos ambientais para descarte 
deste efluente em corpos d´água naturais (TOG ≤ 20 ppm). 
 
A técnica de FAD pode ser utilizada sem adição de qualquer floculante desde que o 
pH natural (normal) da água produzida seja corrigido para pH alcalino (pH = 8,7). 
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