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RESUMO 

Um grande problema para a indústria de produção de petróleo é a quantidade de água 

produzida (AP) gerada durante a operação de seus processos industriais, sendo considerada 

a maior corrente de efluentes e possui composição complexa, como alta salinidade, sólidos 

em suspensão, aditivos químicos, metais pesados, considerável teor de óleos e graxas (TOG) 

e outros contaminantes. O TOG é um parâmetro que merece atenção, pois órgãos 

fiscalizadores regulam o descarte da AP a partir deste critério. O presente trabalho se propôs 

a avaliar o potencial do processo de coalescência e adsorção no tratamento da água produzida 

de petróleo fornecida pela Petrobras, Unidade Pilar-AL, utilizando um sistema integrado 

composto por um coalescedor de leito horizontal em combinação com um leito fixo de 

adsorção. Os parâmetros avaliados no coalescedor foram a velocidade do fluxo e o tipo de 

leito. Os materiais avaliados para compor o leito do coalescedor foram: fibra de coco (Cocos 

nucifera), considerado um subproduto da indústria, e bucha vegetal (Luffa cylindrica), 

material fácil de ser encontrado na região Nordeste. Na coluna de leito fixo (processo de 

adsorção) foram utilizados biocarvão e carvão ativado produzidos a partir do ouricuri 

(Syagrus coronata), matéria-prima regional. As biomassas utilizadas (fibra do coco, bucha 

vegetal e ouricuri, bem como o biocarvão e carvões ativados) foram caracterizados através 

das seguintes técnicas: umidade, análise termogravimétrica, espectrometria de energia 

dispersiva de raios-X (EDX), difração de raios-X e infravermelho por transformada de 

Fourier. Inicialmente foram avaliados o tipo de leito e a vazão de alimentação do leito 

coalescedor: 40, 60 e 80 L/h, que correspondem, respectivamente às velocidades superficiais 

5,8; 8,7 e 11,5 m/h, em relação ao diâmetro do coalescedor. Foi avaliado o TOG tanto na 

entrada quanto na saída do coalescedor, e determinada a eficiência de remoção de óleos e 

graxas. A fibra de coco e a vazão de 40 L/h apresentou maior eficiência, removendo em torno 

de 80% do TOG. Em seguida, como mencionado anteriormente, foram produzidos carvões a 

partir do ouricuri e ativados com ácido fosfórico, ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Os 

experimentos de avaliação da capacidade adsortiva dos carvões foram realizados em um 

sistema de banho finito nas seguintes condições: Cóleo = 120 mg/L, temperatura = 30ºC, 

Cbiomassa = 2 g/L, rotação = 160 rpm e tempo = 2h. Os resultados apresentaram que o carvão 

ativado com NaOH apresentou maior capacidade adsortiva (q = 9,67 mg/g). Definido o 

melhor tipo de leito e a vazão de alimentação do coalescedor, além do tipo de carvão ativado 

para o leito fixo, os estudos com o sistema integrado (coalescedor e coluna de leito fixo) 

puderam ser iniciados. O planejamento experimental consistiu de um sistema fatorial 

completo (23) para a realização das corridas experimentais no sistema integrado, onde as 

variáveis avaliadas foram: tipo de carvão (biocarvão e carvão ativado com NaOH), diâmetro 

médio da partícula (0,149 – 0,3 mm e 0,3 – 0,5 mm) e vazão de alimentação da coluna de 

leito fixo (2,2 e 4,4 L/h). O melhor resultado foi obtido com o experimento que utilizou 

biocarvão, com diâmetro de partícula entre 0,149 – 0,3 mm e vazão de 4,4 L/h, obtendo uma 

remoção de TOG em torno de 84% confirmando que as três variáveis estudadas influenciam 

na eficiência do processo (diâmetro da partícula e a combinação da vazão e tipo de carvão). 

Os resultados apresentaram que a integração dos processos de coalescência com adsorção 



utilizando biomassa e biocarvão podem ser uma alternativa para o tratamento da água 

produzida de petróleo, atendendo os requisitos ambientais para descarte e reinjeção. 

Palavras-Chaves: água produzida; pirólise; coalescedor; coluna de leito fixo. 



 

ABSTRACT 

An important question to the oil production industry is the amount of water produced (PW) 

generated during the operation of its industrial processes, being considered the largest stream 

of effluents and of complex composition presenting high salinity, suspended solids, chemical 

additives, heavy metals, considerable oil and grease (O&G) content and other contaminants. 

The O&G is a parameter that deserves attention because the discharge of PW is supervised 

by regulatory agencies that take this mainly criterion. This work aimed to evaluate the 

potential of the coalescence and adsorption processes in the treatment of produced water 

supplied by Petrobras, Pilar-AL Unit, using an integrated system composed of a horizontal 

bed coalescer in combination with a fixed bed column. The parameters evaluated in the 

coalescer were the flow velocity and the bed type. The materials evaluated to compose the 

coalescedor bed were: coconut fiber (Cocos nucifera), considered a byproduct of the 

industry, and loofa sponge (Luffa cylindrica), an easy material to be found in the Northeast 

region of the Brazil. The fixed bed column (adsorption process) used biochar (produced by 

pyrolysis) and activated carbon (using chemical activation method) produced from ouricuri 

(Syagrus coronata), a regional raw material. The biomasses used (coconut fiber, loofa sponge 

and ouricuri, as well as biochar and activated carbon) were characterized by the following 

techniques: moisture, thermogravimetric analysis, energy dispersive X-ray (EDX), X-ray 

diffractometry and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Initially, the type of bed 

and the flow rate of the coalescing bed were evaluated: 40, 60 and 80 L/h, corresponding, 

respectively, to the superficial velocities 5.8; 8.7 and 11.5 m/h in relation to the diameter of 

the coalescer. The O&G at the coalescer inlet and outlet were evaluated, and the oil and 

grease removal efficiency was determined. Coconut fiber and 40 L/h flow rate showed higher 

efficiency, removing around 80% of O&G. Then, as aforementioned, activated carbon were 

produced from ouricuri, and the activation process used phosphoric acid, sulfuric acid and 

sodium hydroxide. The adsorptive capacity evaluation experiments were carried out in a 

finite bath system under the following conditions: Coil = 120 mg/L, temperature = 30ºC, 

Cbiomass = 2 g/L, rotation = 160 rpm and time = 2h. The results showed that the activated 

carbon with NaOH presented higher adsorptive capacity (q = 9,67 mg/g). Once the best bed 

type and coalescer feed rate were defined, in addition to the fixed bed activated carbon type; 

a set of experiments using an integrated system (coalescer and fixed bed column) was carried 

out. The experimental design consisted of a complete factorial system (23) for the 

experimental runs in the integrated system, where the evaluated variables were: type of 

carbon (biochar and activated carbon with NaOH), mean particle diameter (0.149 - 0.3 mm 

and 0.3 - 0.5 mm) and fixed bed column flow rate (2.2 and 4.4 L/h). The best result was 

obtained with the experiment that used the biochar, with particle diameter between 0.149 - 

0.3 mm and flow rate of 4.4 L/h, obtaining an O&G removal of around 84% (confirming that 

the three variables studied influence the process efficiency (particle diameter and the 

combination of flow and coal type). The results showed that the integration of adsorption 

coalescence processes using biomass and biochar can be an alternative for the treatment of 



petroleum produced water, meeting the environmental requirements for disposal and 

reinjection. 

Keywords: wastewater treatment; pyrolysis; coalescer; fixed bed column; petroleum 

industry. 
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1. INTRODUÇÃO

Diariamente a indústria petrolífera investe em sua produção, pois o petróleo é uma 

das principais fontes de energia da humanidade, segundo o Balanço Energético Mundial de 

2018 publicado pela Agência Internacional de Energia (International Energy Agency), cerca 

de 54% de toda a matriz energética global advém do petróleo e do gás natural, sendo que o 

petróleo é responsável por 32% da energia fornecida. 

A partir do petróleo são gerados outros produtos como óleo diesel, gasolina, alcatrão, 

polímeros plásticos, etc. Vinculada a essa atividade industrial há a geração de diversos 

efluentes, dentre eles, a água produzida. Que é a corrente de efluentes líquidos de maior 

volume das atividades de produção de petróleo (AMINI et al., 2012), correspondendo a cerca 

de 98% (KUNERT et al., 2007). Segundo o Departamento de Energia dos EUA - Office of 

Fossil Energy (2018) para cada barril de petróleo produzido globalmente gera-se em torno 

de três barris de água produzida.  

A água produzida é a água que é devolvida à superfície através da exploração de um 

poço de petróleo ou gás. É proveniente da água de formação natural do poço, bem como da 

água que foi injetada na formação (flowback water) que foi enviada para o poço como parte 

do processo de fratura da rocha ou como uma operação de recuperação aprimorada. A água 

produzida é normalmente gerada durante a vida útil do poço (ARTHUR et al., 2011). 

A composição da água produzida é complexa, embora sua composição varie 

significativamente entre poços e campos, vários grupos de constituintes estão presentes na 

maioria dos tipos de água produzida. Os principais constituintes da água produzida são: sais, 

óleos e graxas, compostos inorgânicos e orgânicos naturais (como cálcio, magnésio, sulfatos 

e bário), aditivos químicos (biocidas e inibidores de corrosão) usados na perfuração e 

operação do poço (JIMÉNEZ et al., 2018; NEFF et al., 2011; ARTHUR et al., 2011).  

Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para tratar a água produzida, no entanto, 

os tipos de constituintes removidos por cada tecnologia e o grau de remoção devem ser 

considerados. Para alguns tipos de água produzida, mais de um tipo de tecnologia de 

tratamento pode ser capaz de atingir o alvo de remoção de contaminantes (GUERRA et al., 

2011). 
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Dos diversos processos disponíveis para tratamento da água produzida, duas 

tecnologias têm se destacado e merecem ser melhor exploradas: a coalescência (para remoção 

da maior parte do óleo presente na emulsão) e a adsorção em coluna de leito fixo (etapa de 

polimento). 

O mecanismo do processo de separação de uma emulsão por coalescência em meios 

fibrosos não é totalmente compreendido e é baseado em hipóteses e teste experimentais 

(GOVEDARICA et al., 2015; SOKOLOVIC et al., 2014).  

Segundo a IUPAC a definição de coalescência é o desaparecimento da fronteira entre 

duas partículas (geralmente gotículas ou bolhas) em contato, ou entre uma delas e uma fase 

em massa seguida por mudanças de forma que levam a uma redução da área total da 

superfície. Complementando, pode-se afirmar que é um processo complexo que consiste na 

associação de duas ou mais gotas para formar uma só gota, envolve a ruptura do filme 

superficial de cada gota formando uma nova gota maior.  

Na literatura, muitos trabalhos têm sido realizados com o objetivo de estudar o 

comportamento do fenômeno de coalescência dentro dos coalescedores de leito (LI & GU, 

2005). Diversos fatores influenciam nesse processo, como: condições operacionais, 

propriedades do leito, propriedades das fases (dispersa e contínua) e os mecanismos (cinética 

da coalescência) (SOKOLOVIC et al., 2010). 

Por outro lado, o processo de adsorção é um fenômeno físico-químico superficial, 

consistindo na adesão de moléculas de um fluido (adsorvato) a uma superfície sólida 

(adsorvente) (CUEVAS, 2011). O processo de adsorção pode ser realizado em sistemas não 

contínuos (batelada) para tratar pequenos volumes de águas residuais ou em sistemas 

contínuos, geralmente em colunas de leito fixo. 

Alguns fatores podem influenciar no processo de adsorção, tais como: pH, 

concentração inicial da solução, agitação, temperatura, cinética, dentre muitas outras 

variáveis. Vale ressaltar que a transferência de massa entre a fase fluida e a superfície sólida 

(adsorvente) é fortemente influenciada pela estrutura do meio poroso e pela estrutura do 

soluto (CUEVAS, 2011; SOUZA, 2013). 
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Existem diversos tipos de adsorventes; neste trabalho destacamos a aplicação de 

matérias-primas regionais, materiais de baixo custo, dentre eles as biomassas que são 

consideradas subproduto ou resíduo de uma indústria ou processo. Os adsorventes 

normalmente são materiais de natureza porosa e com uma elevada área superficial que pode 

adsorver substâncias na sua superfície através de forças intermoleculares (LUIS-ZARATE et 

al., 2018).  

Um dos adsorventes preferidos para remoção de poluentes da água é o carvão ativado. 

No entanto o mesmo possui alto custo em comparação com outros adsorventes; uma 

alternativa é a produção de carvão ativado a partir dos produtos residuais. Neste trabalho 

foram produzidos biocarvão e carvão ativado a partir da casca da amêndoa do Syagrus 

coronata, conhecido popularmente como palmeira ouricuri. 

Carvões ativados apresentam alta porosidade e área superficial a depender da matéria-

prima e do processo de ativação utilizado. Assim, a capacidade de adsorção do carvão ativado 

é determinada por vários fatores, como: porosidade interna, área superficial, tamanho e 

volume de poros e a presença de grupos funcionais em sua superfície (ANDRADE et al., 

2018). 

A água produzida após tratamento poderá ser reutilizada novamente dentro do 

processo de produção de petróleo e gás (injeção) ou ser descartada no aquífero (mar ou corpos 

superficiais), ou ainda consumida em uso benéfico (reuso) (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). 

No Brasil, o descarte da água produzida é regulamentado pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) e pelo estado ou município (GOMES, 2014). A Resolução 

CONAMA 393 (2007) é específica para o descarte de água produzida no mar e define que a 

concentração média mensal de óleos e graxas deve ser de até 29 mg/L, com valor máximo 

diário de 42 mg/L. No caso de descarte próximos ao litoral, o descarte deve atender à 

Resolução CONAMA 357 (2005) atualizada na Resolução CONAMA 430 (2011) que fixa 

as condições e padrões para descarte de efluentes nos corpos de água superficiais. Entre as 

condições está o teor de óleos e graxas (TOG), cujo limite máximo permitido deve ser 20 

mg/L. Para a injeção em poços produtores é recomendado que o TOG seja inferior a 5 mg/L 

para evitar o entupimento dos poros e a queda da produção (KUNERT et al., 2007). 
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O objetivo deste trabalho é a remoção do óleo da água produzida fornecida pela 

Petrobras, Unidade Pilar-AL, atendendo a legislação ambiental para descarte da água 

produzida no mar ou em corpos de água superficiais. O tratamento da água produzida foi 

realizado através da integração de um coalescedor de leito horizontal, sendo que este leito 

utilizado foi produzido com biomassa regional (fibra de coco e bucha vegetal) com uma 

coluna de leito fixo, utilizando biocarvão e carvão ativado produzidos a partir do ouricuri. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

Avaliar a integração do processo de coalescência e adsorção, através de um 

coalescedor de leito e uma coluna de leito fixo para o tratamento e remoção de 

hidrocarbonetos da água produzida de petróleo utilizando agentes adsorventes produzidos a 

partir de biomassa residual.  

 

1.2.2 Específicos 

● Analisar a afinidade da água produzida de petróleo com biomassa 

lignocelulósica; 

● Avaliar o desempenho operacional do coalescedor de leito com as diferentes 

biomassas utilizadas; 

● Produzir biocarvão e carvão ativado a partir de resíduo regional; 

● Caracterizar as biomassas utilizadas e carvões produzidos a fim de obter 

informações a respeito de sua composição química, estrutura, morfologia e 

estabilidade térmica; 

● Determinar as melhores condições de vazão, tipo de carvão e granulometria 

pela utilização da técnica de planejamento experimental fatorial em busca da 

capacidade máxima de adsorção em coluna de leito fixo; 

● Avaliar a eficiência da estação de tratamento de efluentes através da 

integração dos processos de coalescência e adsorção. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A partir dos objetivos propostos, este trabalho está subdividido em seis capítulos: 

introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e 

referências. Inclui-se também um apêndice com os dois artigos aceitos para publicação e o 

terceiro artigo que está em fase de conclusão para submissão. Também faz parte do apêndice 

uma seção dedicada à trajetória da doutoranda. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica está dividida em quatro partes: petróleo, água produzida, 

coalescência através de coalescedor de leito e adsorção em coluna de leito fixo.  

 

 

2.1 PETRÓLEO 

Conforme a teoria da origem orgânica, o petróleo é formado pela decomposição de 

grandes quantidades de material vegetal e animal que, sob ação da pressão e calor gera 

misturas de compostos constituídos majoritariamente por moléculas de carbono e hidrogênio, 

os hidrocarbonetos (KUNERT et al., 2007). 

Geologicamente pode ser descrito como uma mistura natural formada principalmente 

por hidrocarbonetos que se encontram no estado sólido, líquido ou gasoso à temperatura e 

pressão adequadas à geração dos mesmos. O petróleo contém centenas de compostos 

diferentes. Estudos realizados em amostras de óleo do campo de Ponca City (Oklahoma, 

EUA) identificaram cerca de 350 hidrocarbonetos, 200 compostos de enxofre, além de 

diversos não-hidrocarbonetos. Em termos elementares, o petróleo é composto essencialmente 

por carbono (80 a 90% em peso), hidrogênio (10 a 15%), enxofre (até 5%), oxigênio (até 

4%), nitrogênio (até 2%) e traços de outros elementos (ex: níquel, vanádio, etc.) 

(TECHNOLOGY, 2012).  

 

2.1.1 Origem do petróleo 

O petróleo vem sendo utilizado pela humanidade desde a antiguidade, no entanto, 

como fonte energética só foi descoberto no século XIX. Em 1859 no estado da Pensilvânia, 

Estados Unidos foi perfurado com sucesso o 1º poço exploratório de apenas 21 metros de 

profundidade, dando início a moderna história do petróleo. A exploração e refino do petróleo 

tornaram-se expressivos a partir da produção de querosene para a iluminação (século XIX) e 

com o advento dos motores a combustão interna (ciclo de Otto), no entanto, esta indústria se 

consolidou devido à necessidade de gasolina. Novas técnicas de perfuração possibilitaram a 

perfuração com mais de 10.000 metros de profundidade.  

Em 1858 começa a história do petróleo no Brasil com a assinatura do Decreto nº 2.266 

pelo governo imperial, que concedeu a José de Barros Pimentel (1817 - 1893) o direito de 
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extrair mineral betuminoso para fabricação de querosene, às margens do Rio Maraú, 

Camamu – BA (THOMAS, 2004; LUCCHESI, 1998). 

 

2.1.2 Produção de petróleo 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2018), a produção mundial de 

petróleo em 2018 foi de 94,7 milhões de barris/dia, o Brasil foi é 10º maior produtor, 

produzindo cerca 2,7 milhões de barris/dia, maior produtor da América Latina. Esta elevação 

foi liderada pela oferta de petróleo do pré-sal. Atualmente o Brasil possui 29 bacias 

sedimentares com interesse para pesquisa de hidrocarbonetos, cuja área é de 7,2 milhões de 

km². A Figura 1 apresenta a produção mundial de petróleo em 2018 por regiões geográficas. 

 

Figura 1- Produção de petróleo, segundo regiões geográficas (milhões barris/dia) - 2018 

 

 

Fonte: ANP, 2018. 



25 

 

 

 

A Figura 2 apresenta a produção histórica de petróleo do Brasil nos últimos seis anos.  

Figura 2 - Histórico da Produção de petróleo no Brasil (2013-2018) 

 

Fonte: ANP, 2018. 

 

De acordo com Araújo et al. (2015), em 1953 foi instituído o monopólio estatal do 

petróleo com a criação da Petrobras, por meio da Lei 2004, dando início as pesquisas do 

petróleo brasileiro. Desde a criação da Petrobras já foi descoberto petróleo nos estados do 

Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. 

 

2.1.3 Alagoas – campo Pilar (bacia Sergipe/AL) 

Em Alagoas as primeiras pesquisas diretamente relacionadas ao petróleo ocorreram 

em 1891, devido a existência de sedimentos argilosos betuminosos no litoral (THOMAS, 

2004). O óleo em Alagoas apresenta uma variação de 22º a 34º API, com um valor médio de 

27º API (ARAÚJO et al., 2015). A produção no estado de Alagoas é basicamente terrestre. 

A Tabela 1 apresenta os dezessete campos alagoanos em produção/desenvolvimento, sendo 

dezesseis em terra e um no mar, com as respectivas empresas que possuem concessão da 

ANP para operar nos respectivos campos. 
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Tabela 1 - Campos de Alagoas na etapa de produção/desenvolvimento em 31/12/2016 

Localização Campos Concessionários 

Terra Fazenda Guindaste Petrosynergy 

Terra Sebastião Ferreira Petrosynergy 

Terra Anambé Petrobras 

Terra Arapaçu Petrobras 

Terra Cidade de São Miguel dos Campos Petrobras 

Terra Cidade de Sebastião Ferreira Petrosynergy 

Terra Coqueiro Seco Petrosynergy 

Terra Fazenda Pau Brasil Petrosynergy 

Terra Furado Petrobras 

Terra Japuaçu Petrobras 

Terra Jequiá Petrosynergy 

Terra Lagoa Pacas Petrosynergy 

Terra Pilar Petrobras 

Terra São Miguel dos Campos Petrobras 

Terra Sul de Coruripe Petrosynergy 

Terra Tabuleiro dos Martins Petrosynergy 

Mar Paru Petrobras 

Fonte: ANP, 2017. 

 

Todos os campos apresentados totalizam 155 poços produtores de petróleo e de gás 

natural em terra e 1 poço no mar. O volume total de petróleo produzido pela bacia Alagoas 

em 2016 foi de 1.554 mil barris (ANP, 2017). A Figura 3 apresenta a bacia Alagoas-Sergipe. 



27 

 

 

 

Figura 3 - Bacia petrolífera Alagoas-Sergipe 

 

 

 

 

 

Fonte: ANP, 2015. 

 

O campo do Pilar foi descoberto em 1981, trata-se de uma estrutura formada por um 

complexo padrão de falhamentos que segmenta a acumulação numa série de blocos 

independentes. Os reservatórios de óleo e gás estão distribuídos em uma área de 

aproximadamente 89,42 km2 e entre as profundidades de 500 e 3.500 m (MILANI & 

ARAÚJO 2001). Está localizado a cerca de 20 km da cidade de Maceió (AL), às margens da 

Lagoa Manguaba. O campo ocupa uma parte da área dos municípios de Pilar, Marechal 

Deodoro, Satuba e Rio Largo (HAESER, 2015). 

Os principais reservatórios do campo encontram-se nas formações Coqueiro Seco e 

Penedo, esta principalmente portadora de gás. As formações localizadas em Coqueiro Seco, 

são de idade aptiana (aproximadamente 125 milhões de anos atrás). As reservas de óleo do 

campo, são da ordem de 19,5 milhões de barris (MILANI & ARAÚJO 2001).  

A capacidade de processamento da estação do Pilar é de 22.644 bbl/d de óleo e 1.600 

mil m3/d de gás natural. O campo possui 74 poços em operação, sendo 57 produtores e 17 

injetores (ANP, 2018).  
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2.2 ÁGUA PRODUZIDA 

Segundo a Resolução CONAMA 393 (2007), água produzida, ou água de processo ou 

água de produção é a água normalmente produzida junto com o petróleo, doravante 

denominada “água produzida (AP)”. 

A AP é a corrente de efluentes líquidos de maior volume das atividades de produção de 

petróleo (AMINI et al., 2012). Correspondendo a cerca de 98% de todos os efluentes gerados 

(KUNERT et al., 2007). É a água que está presente nos reservatórios de petróleo e que é 

trazida à superfície, como um subproduto, junto com o óleo e o gás (VEIL et al., 2004). 

 

2.2.1 Origem da água produzida 

Água, gás e petróleo se acumulam no volume poroso da rocha reservatório, formações 

rochosas subterrâneas. Esses fluidos se encontram misturados ou distribuídos em camadas 

de acordo com a densidade e a imiscibilidade das fases (KUNERT et al., 2007). O gás 

geralmente apresenta-se na parte superior, o óleo na parte intermediária e a água salgada 

(água produzida) ocupa a parte inferior do reservatório (REYNOLDS & KIKER, 2003). A 

Figura 4 ilustra um reservatório de petróleo. 

 

Figura 4 - Distribuição das fases (gás, óleo e água produzida) em um reservatório de petróleo 

 

Fonte: Adaptado de Gomes (2007). 

 

A AP é a água que existe nas formações rochosas do subsolo mais a água que foi injetada 

para aumentar a recuperação do óleo ou água condensada no caso de alguma produção de 

gás (THOMAS, 2004; NEFF et al., 2011). Ela está presente ao longo da vida produtiva de 
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um poço e seu volume tende a aumentar com a idade produtiva, que é quando aumenta 

também a produção de hidrocarbonetos pesados (KUNERT et al., 2007). A Figura 5 

apresenta o perfil de produção de água produzida e petróleo. 

 

Figura 5 - Perfil de produção típico para um campo petrolífero (produção de óleo e AP em 

m3) ao longo de dezenove anos 

 

Fonte: Adaptado de Igunnu & Chen (2014). 

 

2.2.2 Obtenção da água produzida 

A água produzida é um efluente inerente ao processamento do petróleo e estima-se que 

no mundo são produzidos diariamente cerca de 40 milhões de metros cúbicos deste efluente 

(CARMO et al., 2017). 

Segundo o Departamento de Energia dos EUA - Office of Fossil Energy (2018) para 

cada barril de petróleo produzido globalmente gera-se em torno de três barris de AP. Nos 

Estados Unidos, o número está mais próximo de 7 a 10 barris de água para cada barril de 

petróleo e nos piores cenários, em campos maduros pode atingir 50 barris. Quando um campo 

apresenta uma razão de água muito elevada, o campo é denominado como maduro, sendo 

este teor avaliado pelo ensaio de BS&W (Basic Water and Sediment) que determina também 

o teor de sedimentos (KUNERT et al., 2007).  
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 Segundo Almeida et al. (2019) entre janeiro/15 e março/16, o Brasil produziu 43,5 

milhões de barris de água produzida, ou seja, cerca de 273 bilhões de litros. Na estação de 

Pilar-Alagoas é gerado em média 430 m3 de água produzida por dia (SILVA et al., 2004). 

 

2.2.3 Composição da água produzida 

 A composição da água produzida é complexa, o teor de óleos e graxas (TOG) é um 

parâmetro que requer atenção especial. As características e volume da AP variam 

dependendo do local, da idade geológica, profundidade e tempo de produção do poço de 

operação (NEFF et al., 2011). 

A AP pode conter concentrações de óleo que variam de 50 a 5.000 mg/L, elevada 

salinidade (entre 40.000 e 150.000 mg/L de NaCl), maior até que a da água do mar (35.000 

mg/L) (KUNERT et al., 2007). 

A AP também pode conter teor de sólidos suspensos variando entre 5 a 2.000 mg/L. 

Micro-organismos e gases dissolvidos, carbônico e sulfídrico, podem estar presentes 

(KUNERT et al., 2007).  

Segundo Jiménez et al. (2018), os principais constituintes preocupantes da AP são: 

sais (expressos como salinidade, sólidos totais dissolvidos (TDS) ou condutividade elétrica); 

óleos e graxas (TOG); BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos); HPAs 

(hidrocarbonetos poliaromáticos); fenol; ácidos orgânicos; alguns compostos inorgânicos e 

orgânicos naturais (produtos químicos que causam dureza e descamação, como cálcio, 

magnésio, sulfatos e bário); aditivos químicos usados na perfuração, fraturamento e operação 

do poço que podem ter algumas propriedades tóxicas (como por exemplo, biocidas e 

inibidores de corrosão). 

 

2.2.3.1 Hidrocarbonetos (óleos) 

A AP possui uma mistura de hidrocarbonetos de petróleo, incluindo BTEX (benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xileno) e hidrocarbonetos aromáticos de um anel, presentes em maior 

volume. Também é composta por HPAs (hidrocarbonetos poliaromáticos) e fenóis 
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(IGUNNU & CHEN 2014). Os hidrocarbonetos podem criar efeitos potencialmente tóxicos 

próximo aos pontos de descarga da AP (DURAISAMY; BENI; HENNI, 2013). 

Segundo Jiménez et al. (2018) o óleo pode ser encontrado na AP na forma dissolvida 

ou livre. O óleo (em emulsão) está presente sob a forma de gotas de pequenos diâmetros, 

variando entre 100 e 20 µm. Inclui espécies orgânicas solúveis em água, tais como ácidos 

carboxílicos e compostos aromáticos de baixo peso molecular. Os compostos orgânicos 

solúveis em água são usualmente constituintes polares com um baixo número de carbonos, 

como ácidos orgânicos, fórmico e propiônico. Essa forma de óleo é mais difícil de ser 

separada da água. De fato, os diâmetros das gotas de emulsão podem atingir valores bem 

pequenos, na faixa de micrômetros ou submicrômetros. O óleo livre, por outro lado, está 

disperso sob a forma de gotas de grandes diâmetros, acima de 100 µm. É formado por 

hidrocarbonetos praticamente insolúveis (benzeno, tolueno, etil-benzeno e xilenos (BTEX), 

naftaleno, fenantreno, dibenzotiofeno (NPD), hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs) e 

fenóis e pode ser facilmente removido da água, através de separadores gravitacionais. 

 

2.2.3.2 Compostos orgânicos dissolvidos (ácidos orgânicos) 

Consiste de uma mistura de ácidos carboxílicos de baixo peso molecular, como os 

ácidos fórmico, acético, propanóico, butanóico, pentanóico e hexanóico. O ácido orgânico 

mais abundante na AP é o ácido fórmico (metanóico) e acético (etanóico), ácidos orgânicos 

de baixo peso molecular. Os compostos mais preocupantes são os ácidos naftênicos, devido 

à alta acidez e toxicidade, pois provocam corrosão nas tubulações de produção, além de 

serem persistentes no meio marinho, podendo causar degradação ambiental (LEE; NEFF, 

2011). Os compostos orgânicos dissolvidos apresentam maiores concentrações em 

reservatórios de gás do que nos de óleo (DURAISAMY; BENI; HENNI, 2013). 

 

2.2.3.3 Cátions e ânions (sais) 

Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+ e ânions como Cl−, SO4
2−, CO3

2−, HCO3
− estão 

presentes na AP. A salinidade é devido à alta quantidade de sódio e cloreto dissolvidos e em 

menor grau ao cálcio, magnésio e potássio (JIMÉNEZ et al., 2018). O teor de sólidos 
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dissolvidos pode ser expresso como salinidade, condutividade ou sólidos dissolvidos totais 

(SDT) (NEFF et al., 2011). 

 

2.2.3.4 Produtos químicos especiais (Ex matéria-prima) 

Incluem biocidas, inibidores de incrustação e corrosão, emulsionantes, dispersantes, 

antiespumantes, quebradores de emulsão, clarificantes, coagulantes e floculantes (MOTTA 

et al., 2013; JIMÉNEZ et al., 2018). São aditivos especiais (produtos químicos de tratamento) 

que estão disponíveis para uso no sistema de produção para prevenir problemas operacionais, 

ajudar na recuperação e bombeamento de hidrocarbonetos, proteger o sistema de produção 

de corrosão, facilitar a separação óleo, água e gás e prevenir a formação de hidrato de metano, 

conhecido vulgarmente como gelo combustível (NEFF et al., 2011). Alguns produtos 

químicos são altamente tóxicos mesmo em baixas concentrações (DURAISAMY; BENI; 

HENNI, 2013). Os aditivos químicos reagem com todas as fases presentes, dependendo da 

solubilidade em óleo, gás e água. O destino desses produtos químicos é difícil de determinar 

porque alguns ingredientes ativos são consumidos dentro do processo (IGUNNU & CHEN 

2014b). 

 

2.2.3.5 Sólidos suspensos 

Consistem em sólidos precipitados (escamas), areia, silte, carbonatos, argilas,  sólidos 

precipitados ou materiais orgânicos, produtos de corrosão e incrustação e outros sólidos 

suspensos produzidos a partir da formação e de operações de poço (DURAISAMY; BENI; 

HENNI, 2013; DAIGLE, 2012). 

 

2.2.3.6 Metais e materiais radioativos 

Cádmio, cromo, cobre, zinco, chumbo, mercúrio, níquel, prata, manganês, ferro e 

bário são os metais normalmente presentes na água produzida, são provenientes das 

formações geológicas. Eles são menos tóxicos que os compostos orgânicos, mas podem 

precipitar e formar sólidos indesejáveis que dificultam os processos de tratamento 

(DURAISAMY; BENI; HENNI, 2013; JIMÉNEZ et al., 2018). Os principais materiais 
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radioativos naturais (radioisótopos) presentes na água produzida são o rádio 226 (226Ra) e 

rádio 228 (228Ra) (NEFF et al., 2011). 

 

2.2.4 Impacto ambiental e legislação  

Segundo a Resolução CONAMA No1 (1986), os impactos ambientais podem ser 

definidos por qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, que direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança e o bem-estar da população, 

as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias e a qualidade 

dos recursos ambientais.  

Compostos orgânicos dissolvidos, metais pesados e produtos químicos presentes na 

AP podem prejudicar organismos vivos, uma vez que seus efeitos de longo prazo no ambiente 

não são totalmente documentados e compreendidos. Tem sido relatado que metais e 

hidrocarbonetos são muito tóxicos para o ecossistema e que espécies aquáticas expostas 

podem ter problemas relacionados a fertilidade (IGUNNU & CHEN 2014b).  Pesquisas 

recentes demonstraram a ocorrência de absorção de hidrocarbonetos presentes na coluna 

d’água por mexilhões e peixes (OSPAR COMMISSION, 2007). A salinidade é um parâmetro 

preocupante, uma vez que pode alterar o habitat dos ecossistemas existentes, e alterar a classe 

da água do corpo receptor (VEIL et al., 2004). 

As legislações que regulamentam sobre o descarte de água produzida no mundo são 

muito variáveis, porém a maioria dos países especifica como média mensal o TOG de 40 

mg/L e máximo de 100 mg/L (GABARDO, 2007). 

Os campos de petróleo marítimos (offshore) geralmente descartam a água produzida 

no mar, após o tratamento adequado para atender as normas regulamentadoras (NEFF et al., 

2011). O principal parâmetro monitorado é o TOG, que no Brasil deve atender à Resolução 

CONAMA 393 (2007), cujo valor permitido deve ser de 29 mg/L para a média aritmética 

simples mensal e 42 mg/L para o valor máximo diário. Para atendimento ao artigo 5º da 

resolução, além da verificação do teor de óleos e graxas através do analisador online, são 

realizados controles paralelos no laboratório de bordo. Uma rotina de análises pelo método 

gravimétrico (único método aceito pelo órgão ambiental para comprovação dos valores 

aferidos) prevê quatro coletas diárias de 250 mL, formando uma amostra composta de 1 L 
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para análise do teor de óleos e graxas (TOG), a ser realizada em terra, por laboratório 

habilitado. Todos os resultados gravimétricos devem ser encaminhados ao Ibama (PORTAL 

COMUNICA BACIA DE SANTOS, 2018). 

No caso de descarte próximos ao litoral, o descarte deve atender à Resolução 

CONAMA 357 (2005) atualizada na Resolução CONAMA 430 (2011), que fixa as condições 

e padrões para descarte de efluentes nos corpos de água superficiais. Entre as condições está 

o teor de óleos e graxas, cujo limite máximo permitido deve ser 20 mg/L.  

 Segundo a CONAMA 393 (2007) as empresas operadoras de plataformas realizarão 

monitoramento semestral da água produzida a ser descartada das plataformas, para fins de 

identificação da presença e concentração dos seguintes parâmetros: compostos inorgânicos 

(arsênio, bário, cádmio, cromo, cobre, ferro, mercúrio, manganês, níquel, chumbo, vanádio 

e zinco), radioisótopos (rádio-226 e rádio-228), compostos orgânicos (HPA, BTEX e fenóis 

e avaliação de hidrocarbonetos totais de petróleo - HTP), toxicidade crônica determinada 

através de método ecotoxicológico padronizado com organismos marinhos e parâmetros 

complementares (COT, pH, salinidade, temperatura e nitrogênio amoniacal total). 

 No cenário internacional a Convenção para Proteção do Ambiente Marinho do 

Atlântico-Nordeste/Oslo-Paris (OSPAR) (2006) introduziu para a região nordeste do Oceano 

Atlântico e Mar do Norte a média mensal de 30 mg/L a partir de janeiro de 2007. A 

Convenção de Helsinki 1992 regulamenta 15 mg/L para o descarte no Mar Báltico 

(GABARDO, 2007). Nos Estados Unidos, a Environmental Protection Agency (EPA) 

regulamenta que a descarga de água de produção em mar aberto deve conter uma 

concentração de óleos e graxas menor que 29 mg/L (média mensal) e 42 mg/L (máxima 

diária) (CERQUEIRA, REGINA e RUSSO, 2009). A Tabela 2 apresenta o limite 

regulamentado de padrões de óleo (TOG) em água produzida para descarte. 
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Tabela 2 - Limite regulamentado de padrões de óleo (TOG) em água produzida para descarte 

País Média mensal Máximo diário 

Brasil 
29 mg/L 42 mg/L 

EUA 

Austrália 30 mg/L 50 mg/L 

Egito 

15 mg/L 40 mg/L 

Mar Báltico:  

Dinamarca, Estônia, 

Finlândia, Alemanha, 

Lituânia, Polônia, Rússia, 

Suécia 

Nigéria 40 mg/L 72 mg/L 

China 35 – 50 mg/L 75 mg/L 

Canadá 30 mg/L 44 mg/L 

Mar Mediterrâneo: 

Albânia, Argélia, Bósnia e 

Herzegovina, Croácia, 

Chipre, Egito, União 

Europeia, França, Grécia, 

Israel, Itália, Líbano, 

Líbia, Malta, Mônaco, 

Montenegro, Marrocos, 

Eslovênia, Espanha, Síria, 

Tunísia e Turquia 

40 mg/L 100 mg/L 

Mar do Norte:  

Bélgica, Dinamarca, 

Finlândia, França, 

Alemanha, Islândia, 

Irlanda, Luxemburgo, 

Holanda, Noruega, 

Portugal, Espanha, Suécia, 

Suíça e Reino Unido 

30 mg/L  Inexistente 

Fonte: (NEFF et al., 2011; GABARDO, 2007; GOMES, 2014; IGUNNU & CHEN 2014a; 

JIMÉNEZ et al., 2018). 

 

2.2.5 Tratamento 

Muitos tipos diferentes de tecnologias podem ser utilizados para tratar a água 

produzida; no entanto, os tipos de constituintes removidos por cada tecnologia e o grau de 

remoção deve ser considerado para identificar potenciais tecnologias de tratamento para dada 
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aplicação. Para alguns tipos de água produzida, mais de um tipo de tecnologia de tratamento 

pode ser capaz de atingir o alvo de remoção de contaminantes (GUERRA et al., 2011). 

Segundo Fakhru’L-Razi et al. (2009) os objetivos gerais para o tratamento da água 

produzida são: remoção de óleo (óleo e graxa dispersos); remoção de orgânicos solúveis; 

desinfecção; remoção de sólidos suspensos (partículas suspensas e areia); remoção de gás 

dissolvido (gases hidrocarbonetos leves, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio); 

dessalinização (remoção de sais dissolvidos); suavização (remoção da dureza da água) e 

remoção de materiais radioativos, dentre outros. 

Muitos métodos de tratamento físicos, químicos e biológicos são utilizados para o 

tratamento da água produzida. A Tabela 3 apresenta os diferentes processos disponíveis. 

 

Tabela 3 - Processos disponíveis para o tratamento da água produzida 

(Continua) 

Tipo de 

Tratamento 
Princípio 

Compostos 

Removidos 
Referência 

Coalescência 

Coleta pequenas gotículas de 

óleo e forma gotículas maiores 

que podem ser removidas com 

mais facilidade. 

Óleo disperso e 

HPA 

(CERQUEIRA, 

REGINA e 

RUSSO, 2009) 

Adsorção com 

carvão, carvão 

ativado, argila 

organofílica, 

zeólita, resina 

polimérica, etc. 

É um fenômeno físico-químico 

superficial, onde as moléculas de 

uma fase gasosa ou líquida são 

aderidas em uma superfície 

sólida. 

Compostos 

orgânicos e 

inorgânicos, 

incluindo BTEX 

(JIMÉNEZ et 

al., 2018) 

(CUEVAS,  

2011) 

Filtração em 

leito absorvente 

Pode ser realizada usando uma 

variedade de diferentes tipos de 

meio: casca de noz, areia, 

antracito, cascalho entre outros. 

Diferentes tipos 

de compostos, 

incluindo 

hidrocarbonetos 

 

 

(GUERRA et 

al., 2011) 

(IGUNNU & 

CHEN 2014a) 

 

 

Ciclones 

Hidrociclones 

Método físico para separar os 

sólidos dos líquidos com base na 

densidade dos sólidos a serem 

separados. 

Óleo disperso, 

HPA e 

particulados 

(JIMÉNEZ et 

al., 2018) 

(IGUNNU & 

CHEN 2014a) 

(KUNERT et 

al., 2007) 
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Tabela 3 - Processos disponíveis para o tratamento da água produzida 

(Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

Flotação 

 

Consiste em quatro etapas 

básicas: (1) geração de bolhas de 

ar (2) contato entre bolhas de gás 

e gotículas de óleo (3) fixação 

das bolhas de gás em gotículas de 

óleo (4) ascensão da combinação 

ar-óleo, dado que este agregado é 

significativamente menos denso 

que a própria água, ocorre a 

separação das fases. 

 

 

 

 

Óleo disperso e 

HPA 

 

 

 

 

 

(JIMÉNEZ et 

al., 2018) 

(GUERRA et 

al., 2011) 

Centrífugas 

Utiliza aceleração centrífuga para 

reduzir ou aumentar, dependendo 

dos objetivos do processo, a 

concentração de uma fase 

dispersa (agregados, partículas, 

gotículas, etc.) dentro de um 

meio dispersante. 

Óleo disperso, 

HPA e 

particulados 

(GUERRA et 

al., 2011) 

Membranas  

Microfiltração/ 

ultrafiltração 

Diferentes tamanhos de poros 

podem ser utilizados: membranas 

de microfiltração (MF) têm o 

maior poro, seguido pela menor 

ultrafiltração (UF), nanofiltração 

(NF) e membrana de osmose 

reversa (RO). Da menor a maior 

qualidade do efluente, as 

membranas podem ser dispostas 

da seguinte forma: RO> NF> 

UF> MF. 

Óleo disperso, 

BTEX, HPA e 

particulados 

(GUERRA et 

al., 2011) 

(IGUNNU & 

CHEN 2014a) 

Evaporação 

Natural 

Lagoa artificial que requer um 

espaço relativamente grande de 

terra projetado para evaporar 

eficientemente a água pela 

energia solar. 

Salinidade e 

componentes do 

óleo 

(IGUNNU & 

CHEN 2014a) 
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Tabela 3 – Processos disponíveis para o tratamento da água produzida 

(Continua) 

Evaporadores 

Térmicos 

O sistema proporciona água de 

qualidade destilada que pode ser 

utilizada por sistemas a jusante e 

geradores de vapor ou caldeiras. 

Salinidade e 

componentes do 

óleo 

 

 

(DORES et al., 

2012) 

 

 

Eletrofloculação 

Processo que utiliza corrente 

elétrica. Ocorre a formação de 

um agente coagulante através da 

oxidação eletrolítica do eletrodo 

de sacrifício (Fe/Al), 

ocasionando a neutralização das 

cargas superficiais, a 

desestabilização das partículas 

coloidais e a quebra de emulsões 

(etapa de coagulação – 

eletrocoagulação). 

Compostos 

tóxicos 

(CERQUEIRA, 

REGINA e 

RUSSO, 2009) 

 

Oxidação 

Depende de reações de 

oxidação/redução. Os oxidantes 

comumente usados são cloro, 

dióxido de cloro, permanganato, 

oxigênio e ozônio. 

Ferro, 

manganês, 

enxofre, cor, 

odor e produtos 

químicos 

orgânicos 

sintéticos 

(GUERRA et 

al., 2011) 

Bio-oxidação 

Compostos orgânicos dissolvidos 

e amônia são convertidos em 

água e CO2, nitratos e nitritos, 

por microorganismos como 

bactérias, algas, fungos e 

protozoários. 

Diferentes tipos 

de compostos, 

incluindo 

hidrocarbonetos 

(JIMÉNEZ et 

al., 2018) 

Processo Fenton 

e Foto-Fenton 

A reação clássica de Fenton 

consiste em uma combinação 

aquosa de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e íons ferrosos (Fe2+) em 

meio ácido (pH ótimo na reação 

de Fenton é cerca de 3), o que 

leva à decomposição de H2O2 em 

um íon hidroxila e um radical 

hidroxila e a oxidação de Fe2+ em 

Fe3+ 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO + HO- 

Degradação de 

hidrocarbonetos 

(JIMÉNEZ et 

al., 2018) 

Tratamento com 

ozônio 

O3 reage de lentamente e 

diretamente com um substrato 

orgânico 

 

Compostos 

tóxicos 

(JIMÉNEZ et 

al., 2018) 
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Tabela 3 – Processos disponíveis para o tratamento da água produzida 

(Conclusão) 

Desinfecção 

ultravioleta 

A água é bombeada através de 

um reator UV que é equipado 

com uma série de lâmpadas UV 

fornecendo dosagens de 30-50 

megajoules/cm2. Os patógenos 

que percorrem o reator são 

inativados. Eles são expostos à 

luz UV por um período 

predeterminado de tempo, 

dependendo do nível desejado de 

desinfecção. 

Compostos 

tóxicos 

(GUERRA et 

al., 2011) 
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 Segundo Arthur et al. (2011) a seleção do processo de tratamento da água produzida 

de determinado site é realizada com base nos seguintes critérios: propriedades químicas e 

físicas da água; volume, duração e vazão da água gerada; uso final desejado ou disposição 

da água; opções de tratamento e descarte permitidas pelos regulamentos estaduais e federais; 

viabilidade técnica e econômica de qualquer opção em particular, incluindo transporte e 

logística; disponibilidade de infraestrutura adequada para descarte; disponibilidade das 

empresas para empregar uma determinada tecnologia ou opção de gerenciamento, incluindo 

suas preocupações com possíveis responsabilidades e custo envolvido no atendimento dos 

requisitos e restrições estabelecidos pela agência reguladora. 

 

2.2.6 Destino da água produzida 

A experiência da indústria petrolífera offshore com o tratamento da água produzida 

para o descarte oceânico mostrou que se o óleo dispersado é removido, as concentrações de 

hidrocarbonetos voláteis e dissolvidos são reduzidas para níveis aceitáveis. Se as águas 

residuais tratadas se destinam a eliminação para água doce, geração de vapor ou para 

reinjeção, a maioria dos sais e metais dissolvidos também devem ser removidos. A remoção 

de sal não é necessária se a descarga for no oceano (NEFF et al., 2011). 

Se a AP atender aos critérios apropriados de qualidade, ela poderá ser reutilizada 

novamente dentro do processo de produção de petróleo e gás, ou mesmo para propósitos 

como irrigação, consumo pelo gado, armazenamento de aquífero, usos industriais municipais 

e outros. Assim, o tratamento específico é necessário de acordo com os requisitos de cada 

usuário final e aplicações (JIMÉNEZ et al., 2018). 

Segundo Fakhru’L-Razi et al. (2009) as opções disponíveis para destinação da água 

produzida são:  

● Injeção (reuso): injetar a AP na mesma formação da qual o óleo foi extraído; 

● Descarte: a AP é tratada para atender aos regulamentos de descarga em terra 

ou no mar. O item 2.2.4 apresentou os valores regulamentados; 

● Reutilização na operação de petróleo e gás (reuso): a AP é tratada para atender 

à qualidade necessária para usá-la nas operações usuais (perfuração, 

estimulação e operações de recondicionamento) em campos de petróleo e gás. 

Também pode ser utilizada pela indústria para geração de vapor, água para 
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combate a incêndio, lavagem de veículos e no controle de poeira (JIMÉNEZ 

et al., 2018); 

● Consumidos em uso benéfico (reuso): a AP é tratada para atender à qualidade 

exigida para usos benéficos como irrigação, recuperação de pastagens, 

consumo de gado e animais e água potável para uso privado ou em sistemas 

públicos de água. 

Segundo Jiménez et al. (2018) a extração de petróleo e gás provoca uma redução na 

pressão do reservatório; portanto, a água é injetada para manter a pressão hidráulica e 

melhorar a recuperação. O objetivo da injeção de água é repressurizar o reservatório, com a 

água ocupando o volume poroso vazio deixado pelo óleo produzido e aumentar a recuperação 

de óleo com deslocamento deste para fora dos poros da rocha pela água injetada. A reinjeção 

da AP é uma das melhores opções econômicas e ambientais.  

Os benefícios da reinjeção da AP são: reduz o descarte de AP no mar; é uma técnica 

ambientalmente sustentável, pois reduz o consumo de água doce; menor consumo de água 

doce, resultando em vantagens econômicas e ambientais; ajuda a atender às novas 

regulamentações referentes ao descarte. A Figura 6 apresenta o mecanismo básico de injeção. 

 

Figura 6 - Esquema básico de injeção de água: auxilia na manutenção da pressão hidráulica 

do reservatório e maior recuperação de óleo 

 

Fonte: Adaptado de Gomes, (2010). 

 

 

Para reinjeção, além da diminuição da concentração de óleo presente na emulsão, é 

necessário efetuar a remoção dos sólidos em suspensão, para evitar tamponamento do 

reservatório, remoção de componentes responsáveis por processos corrosivos, como gases 

dissolvidos (CO2 e H2S) e remoção de bactérias indutoras de corrosão, principalmente as 

redutoras de sulfato. Para isso, são usados processos físicos (filtração) e produtos químicos, 
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dentre os quais podem ser destacados os sequestrantes de oxigênio como o bissulfito de 

amônio, inibidores de corrosão a base de aminas fílmicas e inibidores de incrustação 

(polímeros, cujas estruturas contêm fósforo) (GABARDO, 2007). 

Nos países do Sul, a participação de água tratada reutilizada pelas atividades agrícolas 

pode ser superior a 50%, na Espanha, por exemplo o percentual de água reutilizada é de 60%, 

segundo os relatórios da AQUASTAT-FAO’s (Global Information System on Water and 

Agriculture). A irrigação requer grandes volumes de água com qualidade. Parâmetros como 

a razão de adsorção de sódio e a condutividade elétrica são critérios importantes para garantir 

que a qualidade da água não prejudique as culturas agrícolas. Em geral, os seguintes 

parâmetros são requeridos para a saúde das culturas agrícolas (lavouras): pH entre 6,5 e 8,4; 

cloretos < 70 mg/L; nitrato <10 mg/L. 

 

2.3 COALESCÊNCIA E COALESCEDORES DE LEITO 

A coalescência é um processo de grande interesse na separação de emulsões. Emulsões 

são definidas como a mistura de dois líquidos imiscíveis, onde pequenas gotas de um líquido 

(a fase dispersa) estão distribuídas em outro líquido (fase contínua). Várias classes podem 

ser distinguidas: emulsão óleo em água (O/A), emulsão água em óleo (A/O) e emulsão óleo 

em óleo (O/O) (TADROS, 2013). Para ocorrer a formação de uma emulsão é necessário o 

contato de dois líquidos imiscíveis, a presença de algum agente emulsificante e a ação de 

energia mecânica para misturá-los intimamente (KUNERT et al., 2007).  

Os coalescedores podem ser usados para fazer pequenas gotículas de óleo convergirem 

para formar gotículas de óleo maiores. Algumas combinações de processos com 

coalescedores também podem ser utilizados (ARTHUR et al., 2011). No presente trabalho 

foi avaliado a integração do processo de coalescência através de um coalescedor de leito com 

o processo de adsorção em coluna de leito fixo. 

Segundo Motta (2014) em uma estação de tratamento de água, os coalescedores de leito 

operaram de forma análoga a um filtro rápido. Os mecanismos de captura das partículas: 

impacto inercial, interceptação, difusão e atração eletrostática são similares, nos dois 

processos. As principais diferenças entre os processos são: se não houver presença de sólidos 

suspensos na emulsão, o coalescedor opera em estado estacionário; a concentração de 

material que entra no leito é igual à concentração de saída do mesmo, tanto é que alguns 

estudos utilizam o coalescedor com o leito saturado do contaminante que se deseja remover. 
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O leito promove o aumento do diâmetro das gotas de óleo na saída do coalescedor. As gotas 

flotam com uma velocidade muito maior quando possuem diâmetros maiores. 

 

2.3.1 Aspectos gerais 

O interesse por tecnologia de separação óleo-água teve início nos anos 30, dentro das 

refinarias de petróleo. A associação norte americana American Petroleum Institute em 1949 

publicou o manual do decantador API para óleos. Estudos da coalescência podem ser 

encontrados nas mais diversas áreas do conhecimento humano. O uso da coalescência na 

solução de poluição das águas surgiu em 1964 com a criação de um coalescedor para tratar 

águas de refinaria de petróleo (BUFO, 2006). 

Coalescência é a associação de duas ou mais gotas para formar uma só gota, envolve a 

ruptura do filme superficial de cada gota formando uma nova gota maior, independente das 

demais gotas. É um processo irreversível diferente do processo de floculação e sedimentação 

que também permite a associação de duas ou mais gotas para formar uma só gota. A 

floculação é o resultado da agregação de gotas sem que haja rompimento do filme superficial 

de cada gota, já a sedimentação é o resultado da ação da força da gravidade obedecendo a lei 

de Stokes, agindo sobre as gotas formando sedimentos onde as gotas se depositam uma sobre 

as outras. A coalescência está baseada no fato de que quando duas gotas são forçadas a se 

aproximarem uma da outra dentro de um líquido, um fino filme de líquido é formado entre 

as gotas e então este filme de líquido entre as gotas começa a escoar. Quando a espessura 

deste filme escoando for suficientemente pequena (ao redor de 1000 Angstron) e a magnitude 

da atração eletrostática (ou London forces) for suficiente para romper o filme, a coalescência 

ocorre (BUFO, 2006). A Figura 7 apresenta os três processos descritos de quebra de 

emulsões. 
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Figura 7 - Alguns processos: sedimentação, floculação e coalescência, utilizados para quebra 

de emulsões. Detalhamento do processo de coalescência 

 

Fonte: Adaptado de Tadros (2013) e Kunert et al. (2007). 

 

A fim de determinar o tempo de coalescência, Jeffreys & Hawksley (1965) estudaram a 

coalescência de uma simples gota sobre um disco plano utilizando recursos matemáticos de 

análise dimensional, análise estatística e análises de correlações sobre as propriedades físicas 

da gota. Com base no estudo realizado foi evidenciado que as propriedades físicas que 

controlam o tempo de coalescência são: viscosidade, temperatura, área superficial da gota, 

tensão interfacial (energia superficial), distância entre as gotas e uma constante de 

proporcionalidade. A Equação 1 representa o modelo: 
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𝑡 = 4,53 × 105 [(
𝜇0,5∆𝜌1,2

𝛾2
) (

𝑇

25
)

𝑥

𝑑𝑦𝐿𝑧]

0,91

 
                                          

(1) 

𝑥 =  −0,7𝜇𝑖
0,5 

𝑦 = 0,02 (
𝛾2

𝜇𝑖
0,5)

0,55

 𝑧 = 0,001 (
𝛾2

𝛾𝑖
0,5) 

onde: d é o diâmetro da gota (cm); L a distância da gota até o ponto de coalescência (cm); t 

é o tempo de coalescência (s); T é a temperatura (°C); ∆ρ é a diferença de massa específica 

(g/cm); Ɣ é a tensão superficial (dina/cm) e μ a viscosidade do imiscível (cP). 

Vários autores criaram modelos para explicar e determinar o tempo de coalescência, 

sendo que o que fica consolidado fisicamente é o efeito dos parâmetros apresentados no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Parâmetros que influenciam na coalescência 

Aumento no valor do parâmetro Efeito no tempo de coalescência 

Temperatura Reduz 

Diâmetro da gota 
Aumenta (Causa: maior velocidade de 

escape da gota) 

Distância do filme Aumenta 

Tensão interfacial Reduz 

Diferença de massa específica Aumenta 

Curvatura da interface: Côncava               

Convexa 

Aumenta 

Reduz 

Razão: 
𝜇𝑔𝑜𝑡𝑎

𝜇𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎
 Reduz 

Fonte: (BUFO, 2006). 

 

Um coalescedor mecânico é considerado um aparelho de separação. Tem sido usado 

como um meio econômico para separar emulsões. Os coalescedores mecânicos podem ser 

categorizados como: gravitacionais, de placa, leitos porosos, leitos fibrosos e leitos 

granulares. Entre esses coalescedores, os leitos fibrosos e granulares são usados com mais 

frequência na indústria (LI & GU 2005). A Figura 8 apresenta o funcionamento de um 

coalescedor de leito. 
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Os coalescedores podem ser projetados vertical ou horizontalmente. O coalescedor 

vertical é usado para separar água de hidrocarbonetos quando a tensão interfacial é maior que 

3 dine/cm. São utilizados cartuchos separadores hidrofóbicos que fornecem uma barreira 

efetiva para gotas aquosas coalescidas, mas permitem que os hidrocarbonetos passem. Esta 

configuração aplica-se apenas à separação de água de hidrocarbonetos. Na configuração 

horizontal uma zona de assentamento consegue a separação por gravidade que depende da 

diferença de densidades entre as gotículas coalescidas e o fluido. Esta configuração é 

utilizada quando a tensão interfacial é inferior a 3 dine/cm, para a separação de óleo da fase 

aquosa ou para separar apenas hidrocarbonetos (KOLMETZ, 2012). 

 

Figura 8 - Esquema de funcionamento de um coalescedor de leito horizontal: 1ª seção 

(emulsão), 2ª seção (gotas de maior diâmetro) 

 

Fonte: Adaptado de Sokolović et al. (2016). 

 

O processo de tratamento com coalescedor de leito consiste em se induzir a separação 

das gotas de óleo emulsionadas em água pela passagem da emulsão através de um leito 

poroso. Nesse caso, as gotas pequenas são retidas no leito até que ocorra o seu crescimento 

por coalescência. As gotas maiores, então, são varridas para fora do material do leito pelas 

forças dinâmicas, uma vez que, agora, já possuem um tamanho tal que fazem com que elas 

possam flotar por separação gravitacional (HAZLETT, 1969; MOTTA, 2014). 

Entre os separadores gravitacionais e os de placas, os mais utilizados são os separadores 

API (American Petroleum Institute), os PPI (Parallel Plate Interceptor) e os CPI 

(Corrugated Plate Interceptor). Esses dois últimos (PPI e CPI) possuem maior eficiência que 
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o primeiro, pelo fato que as placas provêm maior superfície para as gotas de óleo coalescerem 

em gotas de maiores diâmetros e pelo fato de que são projetados obedecendo às condições 

de escoamento laminar (MOTTA, 2014). A Figura 9 apresenta um esquema típico de um 

separador de óleo API com e sem placas. 

 

Figura 9 - Esquema típico de um separador de óleo API com e sem placas 

 

 

 

Fonte: (BUFO, 2006). 

 

Na literatura, tanto o trabalho experimental quanto teórico tem sido feito para estudar 

o comportamento do fenômeno de coalescência dentro dos coalescedores de leito (LI & GU, 

2005).  A Tabela 4 apresenta uma revisão da literatura dos trabalhos que utilizaram 

coalescedores de leito para tratar emulsões.  
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Tabela 4 - Trabalhos que utilizaram leitos coalescedores para tratar emulsões 

(Continua) 

Leito Emulsão TOG Eficiência Referência 

Algodão medicinal, 

vidro, polietileno, 

polipropileno, teflon 

O/A - - 
(SAREEN et 

al., 1966) 

Fibra de vidro O/A 60 mg/L 
Fibras 

pequenas 

(HAZLETT, 

1969) 

Fibras de vidro 

revestidas com fenol 

e formaldeído 

O/A 85-100 mg/L ~100% 
(LANGDON 

et al., 1972) 

Carvão antracito, 

areia de Ottawa, 

polipropileno, 

copolímero de 

estireno e 

divinilbenzeno 

(XAD-2) 

O/A 
300 – 500 

mg/L 

Copolímero 

de estireno e 

divinilbenzen

o (XAD-2) 

96,1% 

(MADIA et 

al., 1976) 

Areia grossa 
Solvente e 

água 
- 54,4 - 95,4% 

(MOUCHET 

et al., 1984) 

Fibras de vidro O/A 

0,75 mL de 

querosene em 

1500 mL de 

água 

destilada 

51 – 97,8% 
(CLAYFIELD 

et al., 1985) 

Polietileno, teflon, 

PVC, vidro, aço 

inox, aço inox e 

cerâmica 

O/A 

Tolueno, óleo 

de girassol, 

óleo de 

motor, n-

decano 

0,1 vol% - 
(SHARIFI & 

SHAW, 1996) 

Espuma de 

poliuretana 
O/A 

500, 800, 

1100, 1400 e 

2000 mg/L 

98,3 – 99,6% 
(SOKOLOVIC 

et al., 1997) 

     

Esfera de sílica, 

partículas de vidro 

poroso, lâmina de lã, 

fibra do tronco do pé 

de milho, fibra de 

salgueiro e fibra de 

árvore popular da 

China 

O/A 100 mg/L 
Lã 

96,5% 

(DEZHI et al., 

1999) 
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Tabela 4 - Trabalhos que utilizaram leitos coalescedores para tratar emulsões 

(Conclusão) 

Fibras de poliuretano O/A 100 mg/L 15 mg/L 
(SOKOLOVIC 

et al., 2003) 

Fibras sintética 

(polipropileno e 

nylon) 

Óleo bruto 

Óleo mineral 

Água 

2.000 mg/L 

5.000 mg/L 

10.000 mg/L 

Nylon 

5.000 mg/L 

(LI & GU 

2005) 

Poliestireno 

expandido granular 

(EPS) e fibras de 

poliuretano (PU)  

O/A 500 mg/L 20 mg/L 
(SOKOLOVIĆ 

et al., 2009) 

Fibras de poliuretano 

(PU), 

PU + granulado de 

poliestireno 

expandido (EPS) 

O/A 500 mg/L 94,6% 
(SOKOLOVIC 

et al., 2010) 

Tereftalato de 

polibutileno, 

poliéster  

Isooctano 

Água 

1% de 

Isooctano 
80% 

(AGARWAL 

et al., 2013) 

Poliuretano (PU), 

polipropileno (PP), 

polietileno 

tereftalato (PET)  

Óleo bruto, 

duas frações 

de destilação, 

e um produto 

de petróleo 

misturado 

com alto teor 

de parafina 

500 mg/L 

3 - 50 mg/L  

  

Melhor 

material: PU 

(SOKOLOVIC 

et al., 2014) 

Microfibras de vidro O/A 
200 – 3.000 

mg/L 
96,4 - 99,8% 

(MA et al., 

2014) 

Polietileno de alta 

densidade, resinas 

catiônicas 

O/A 
200 e 400 

mg/L 
35 – 52% 

(MOTTA et 

al., 2014) 

Fibra de 

polipropileno 
O/A 

54,17 - 99,92 

vol.% 
15 mg/L 

(GOVEDARI

CA et al., 

2015) 

Fibra de aço 

inoxidável, fibra de 

politetrafluoretileno 

e fibra de poliamida 

O/A 
600 – 700 

mg/L 
99,7% 

(LU et al., 

2016) 

 

As principais vantagens dos coalescedores de leito são: trabalho contínuo por um 

longo período de tempo, possibilidade de automação, mobilidade, alta eficiência de 

separação, simplicidade e simples manutenção (GOVEDARICA et al., 2013).  
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2.3.2 Cinética da coalescência 

Esta sessão descreve uma proposta dos mecanismos de coalescência de gotas de 

imiscíveis em água escoando dentro de um filme. 

 

2.3.2.1 Mecanismos de coalescência 

Os eventos complexos que ocorrem no processo de separação de uma emulsão por 

coalescência em meios fibrosos não são totalmente compreendidos e são baseados em 

hipóteses (HAZLETT, 1969; BUFO, 2006; LU et al., 2016; DACAL, 2017).  

Os trabalhos publicados examinam as etapas do processo de coalescência para 

entender os fenômenos físicos e químicos envolvidos e determinar os fatores críticos para a 

coalescência  (LU et al., 2016). 

A literatura reporta três tipos principais de coalescência: coalescência de gotículas no 

leito poroso, coalescência de gotículas na interface líquido-líquido e coalescência das 

gotículas adjacentes (SOKOLOVIĆ et al., 2016; HAZLETT, 1969). Cada tipo é subdividido 

em etapas conforme apresentado no fluxograma abaixo, Figura 10. 
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Figura 10 - Principais mecanismos de coalescência 

 
Fonte: Adaptado de Sokolović et al. (2016). 

 

2.3.2.1.1 Mecanismos de coalescência de gotículas no leito poroso 

 

O mecanismo de coalescência no leito de fibras (leito poroso) pode ser dividido em 

três etapas (AUSTIN, 1979; KOLMETZ, 2012). A Figura 11 apresenta as etapas.  
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Figura 11 - Principais mecanismos de coalescência de gotículas no leito poroso 

 

Fonte: Adaptado de Kolmetz (2012). 

 

1) Mecanismo de captura de gotas dispersas: uma partícula seguindo as linhas de 

corrente do fluxo pode ser capturada por uma fibra, porque tanto a partícula quanto a 

fibra têm tamanhos finitos. Os mecanismos de captura das gotas são: interceptação, 

impacto inercial, difusão, sedimentação/flotação e atração eletrostática. A Figura 12 

apresenta as linhas de fluxo do fluido em um coalescedor horizontal e cinco gotas nas 

suas posições iniciais (G1, G2, G3, G4 e G5) e finais (G1’, G2’, G3’, G4’ e G5’). 

2) Coalescência das gotas e fluxo da fase contínua através do leito poroso: a segunda 

etapa consiste em agregar, unir as gotas capturadas. Choque e fusão das gotículas 

subsequentes com as capturadas e aderidas ao leito, formando uma gota maior, 

minimizando a energia interfacial. A velocidade do fluxo, e consequente, o tempo de 

residência, deve ser suficiente para que não ocorra o arraste de gotículas que ainda 

não coalesceram (KOLMETZ, 2012).   

3) Liberação das gotas coalescidas: a terceira etapa consiste na saída das gotas 

coalescidas do leito para a região a jusante do leito, onde acontece a separação das 

fases por gravidade. O grau de separação nessa etapa depende da geometria do 

coalescedor e do tamanho das gotículas formadas (KOLMETZ, 2012). 
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Figura 12 - Esquema representativo dos mecanismos de captura das gotas dispersas 

 

 

Fonte: Adaptado de Motta (2014). 

 

● Interceptação: no fluxo laminar, as gotas de óleo passando por um coalescedor 

cilíndrico com um leito de fibras, seguirá as linhas de fluxo, que contornam o 

obstáculo que forma o leito conforme apresentado na Figura 12.  Uma gota de água 

(G1) seguirá o fluxo das linhas. A gota (G1), linha L3 será interceptada pela fibra 

quando atinge a posição G1’. 

Ao avaliar o mecanismo de interceptação Hazlett (1969), afirmou que a Equação 2 

desenvolvida por Langmuir (1942) pode ser aplicada: 

𝐸𝑠=  

1

2 (2 − 𝑙𝑛𝑁𝑅)
×  [2 (1 + 𝑅) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (1 + 𝑅) − (1 + 𝑅) +  

1

1 + 𝑅
   ] 

 (2) 

onde: Es: eficiência de captura de uma gota de óleo pelo mecanismo de interceptação; R: 

parâmetro de intercepção = dp/df ; dp = diâmetro da gota que se aproxima (cm); df = diâmetro 

da fibra que constitui o leito (cm); NR = Número de Reynolds. 

O número de Reynolds é um parâmetro importante devido ao fato de que as linhas de 

fluxo são influenciadas por ele. O efeito do tamanho das fibras e das gotículas na eficiência 

de interceptação é importante, visto que fibras com diâmetros menores são significativamente 

mais eficientes. 

● Impacto inercial: uma partícula (gota de óleo - G2 - linha L4), com densidade 

diferente do fluido pelo qual está fluindo, desviará das linhas de fluxo nas 
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proximidades do leito (fibra ou grão) de tal modo que se choca com o mesmo (G2’), 

em vez de contorná-lo. Assim, quanto maior a densidade de uma partícula em relação 

à fase contínua, maior a probabilidade da partícula ser capturada. Quando uma gota 

tem a mesma densidade que a fase contínua ela tende a seguir a linha de fluxo do 

fluido pela qual está sendo carreada, contornando, assim, o obstáculo formado pelo 

leito. 

O mecanismo de impacto inercial depende de vários parâmetros. O número de Stokes 

(Equação 3) é um importante parâmetro que define se a partícula irá se chocar com a fibra 

(MOTTA, 2014). 

𝑁𝑠𝑡𝑘 =  
𝑑𝑝 

2 𝜌𝑐
𝑣

9𝜇𝑐𝑑𝑐
 

                                                              (3) 

onde: dp é o diâmetro da gota que se aproxima (cm); ρc é a densidade da fase contínua (g/cm3); 

v é a velocidade superficial do fluido (cm/s); µc é a viscosidade da fase contínua (g/cm/s) e 

dc é o diâmetro do obstáculo coletor que constitui o leito (fibra ou grão) (cm). 

Além dos parâmetros citados, a temperatura também afeta esse mecanismo, visto que 

a mesma afeta diretamente a viscosidade.  

● Difusão: uma partícula (gota G3) movendo-se em um fluido tenderá a afastar-se da 

linha de fluxo. O mecanismo mais importante que afeta a partícula para que ela escape 

da linha de fluxo antes de atingir o leito (G3’) é o movimento transversal aleatório 

devido à difusão. Quanto maior a viscosidade dos líquidos menor será o efeito desse 

mecanismo. Velocidades de fluxo mais baixas aumenta a eficiência desse mecanismo 

na coalescência. A viscosidade do fluido é incorporada na fórmula do coeficiente de 

difusão (Equação 4), juntamente com as temperaturas e o tamanho das partículas 

(HAZLETT, 1969). 

𝐷 =  
𝑘𝑇

3𝜋𝜇𝑑𝑝
 

                                                              (4) 

onde: D é o coeficiente de difusão; k é a constante de Boltzman; T é a temperatura absoluta 

e µ é a viscosidade absoluta (poise) para a fase do combustível/óleo. 

● Sedimentação/ flotação: devido às forças de empuxo, a partícula (gota G4) é desviada 

da trajetória da linha de fluxo da fase contínua e se choca (G4’) contra o obstáculo 

que constitui o leito (AUSTIN, 1979). Sua magnitude é caracterizada pelo número de 

gravidade, que é a relação entre a velocidade terminal da gota de óleo, assumindo um 
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fluxo viscoso, pela velocidade superficial da dispersão através do leito. A citada 

velocidade terminal é definida pela Equação de Stokes (5). 

𝑁𝑔 =  
[𝑑𝑝(𝜌𝑑 −  𝜌𝑐)𝑔]

[18𝜇𝑐𝑣]
 

                                                             (5) 

onde: Ng é o número de gravidade; dp é o diâmetro da partícula (gota de óleo) (m); ρd é a 

densidade da fase dispersa (kg/m3); ρc é a densidade da fase contínua (kg/m3); g é a constante 

gravitacional (m/s2); µc é a viscosidade da fase contínua (Ns/m2) e v é a velocidade superficial 

do fluido (m/s). 

● Atração eletrostática (força de Van der Waals): quando gotículas de óleo (gota G5) 

se aproximam do leito as forças de atração eletrostática aumentam de intensidade 

rapidamente e faz com que a partícula se choque com o leito (G5’). Spielman (1968) 

e Spielman & Fitzpatrick (1974) estudaram esse processo de forma detalhada. 

Segundo Spielman (1968), a força de atração entre partículas de um sistema líquido-

líquido e uma superfície plana pode ser definida pelo número de aderência, representado pela 

Equação 6.   

𝑁𝐴𝑑 =  
4𝑄

(9𝜋𝑁𝑅
2𝜇𝑐𝐴𝑠𝑣𝑑𝑝

2)
 

                                                            (6) 

onde: NAd é o número de aderência (cm/s); Q é a constante de Van der Waals; NR é o número 

de intercessão indireta; µc é a viscosidade da fase contínua (Ns/m2); AS é o parâmetro de 

escoamento caracterizando a influência de uma vizinhança de coletores esféricos; v é a 

velocidade superficial (m/s) e dp é o diâmetro da gota (m). 

 

2.3.2.1.2 Mecanismos de coalescência de gotículas na interface líquido-líquido 

 

Segundo Sokolović et al. (2016) os mecanismos de coalescência de gotículas na 

interface líquido-líquido consiste no transporte de gotículas na interface do fluido, formação 

de película de fase contínua entre as gotículas e o fluido, ruptura, quebra do filme, drenagem 

e coalescência de gotículas na superfície da fase contínua. A coalescência na interface 

líquido-líquido pode ocorrer com ou sem deformação. A Figura 13 apresenta os modelos de 

coalescência na interface líquido-líquido. 
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Figura 13 - Esquema representativo dos mecanismos de coalescência de gotículas na 

interface líquido-líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SOKOLOVIĆ et al. 2016). 

 

A coalescência sem deformação é apresentada na Figura 13 (a), onde existe uma gota 

rígida e a interface rígida. Essa forma de coalescência é geralmente eficiente, pois 

proporciona ruptura e drenagem do filme. A interface da gota e da fase fluida ocorre em 

apenas um ponto no qual o filme tem a espessura mínima. Dessa forma, o filme se quebra da 

maneira mais eficiente. A deformação da gota pode ser simples ou dupla. A deformação pode 

ocorrer apenas na interface líquida, mas a gotícula permanece rígida, Figura 13 (b), ou pode 

ocorrer deformação de gotas deixando a interface líquido-líquido inalterada, Figura 13 (c). A 

gota também pode se deformar devido ao seu próprio peso, Figura 13 (d). A dupla 

deformação inclui tanto a deformação da gota, quanto a deformação da superfície de contato, 

a deformação de ambas as superfícies forma uma película de formato radial, Figura 13 (e), 

ou uma superfície corrugada de gotículas, Figura 13 (f). Todas as deformações apresentadas 

estão presentes na emulsão óleo-água, ou na água-óleo (SOKOLOVIĆ et al., 2016). 

 

2.3.2.1.3 Mecanismos de coalescência das gotículas adjacentes 

Segundo Sokolović et al. (2016) a coalescência entre gotículas adjacentes 

compreende as seguintes etapas: colisão das gotículas de óleo, formação do filme de fase 

contínua entre as gotículas, ruptura do filme, drenagem do filme, agregação das gotículas e 

formação de gotas ampliadas. Alguns autores relataram a respeito das formas de coalescência 
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de gotículas adjacentes, avaliaremos os seguintes tipos: coalescência de gotículas do mesmo 

tamanho; coalescência de gotículas de tamanhos diferentes (entre gotículas grandes e 

pequenas) e coalescência sem ou com gotículas deformadas. 

A interação entre duas gotículas na emulsão é favorecida pelas forças 

intermoleculares: van der Waals, forças de dupla camada repulsivas eletrostáticas, entre 

outras. Os autores afirmam que dependendo da resultante de todas as forças quando duas 

gotículas colidem, pode ocorrer a fusão, agregação e coalescência das gotículas. A 

aglomeração é um processo de formação de pacotes de gotículas, ou seja, agregação de várias 

gotículas. Se a resultante de todas as forças é suficiente para manter as gotículas em uma 

pequena distância de equilíbrio a agregação ocorre. Esses processos podem ocorrer por meio 

de vários mecanismos que dependem do tamanho das gotículas de óleo e das propriedades 

do fluido. O modelo de coalescência de gotículas com colisão sem deformação é chamado 

de esferas rígidas e está representado na Figura 14 (a). Este modelo de coalescência pode ser 

atribuído a gotículas de óleo de pequeno diâmetro. Em outros casos, durante a coalescência 

entre duas gotículas, as deformações ocorrem principalmente em ambas as gotículas, 

formando um filme de diferentes formatos: filme plano, Figura 14 (b) e modelo de filme de 

gotículas grandes/pequenas, Figura 14 (c). Outro modelo que pode ocorrer é a coalescência 

de forma irregular, Figura 14 (d) ou crescente, Figura 14 (e).  

 

Figura 14 - Esquema representativo dos modelos de coalescência das gotículas adjacentes 

 

 

Fonte: (SOKOLOVIĆ et al., 2016). 

 



58 

 

 

 

2.3.3 Fatores que influenciam na eficiência do processo 

Inúmeros fatores são importantes para o processo de coalescência, como: o efeito da 

velocidade do fluido, as propriedades do leito, as propriedades das fibras, as propriedades de 

ambos os líquidos (óleo e água produzida) e os mecanismos de coalescência que foram 

apresentados no item 2.3.2.1 (SOKOLOVIC et al., 2010). Esses fatores podem ser agrupados 

conforme apresentado na Figura 15, e são detalhados a seguir. 

 

Figura 15 - Esquema representativo dos fatores que influenciam na eficiência do processo 

de coalescência 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

2.3.3.1 Condições operacionais 

 

2.3.3.1.1 Sentido do leito e do fluxo 

 

A eficiência do processo de coalescência é altamente influenciada pelo sentido do 

fluxo. O sentido do fluxo é determinado predominantemente pela faixa de velocidade de 

alimentação do fluido. Em altas velocidades de alimentação de fluidos, os coalescedores de 

fluxo horizontal são mais eficientes do que os verticais. Em baixas velocidades não há 

diferença significativa. Em altas velocidades, a operação de fluxo ascendente é a menos 

eficiente (SOKOLOVIC et al., 2010). 
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O coalescedor vertical é utilizado para separar água de hidrocarbonetos quando a 

tensão interfacial é maior do que 3 dina/cm. Na configuração horizontal, uma zona de 

sedimentação consegue realizar a separação por gravidade. O coalescedor horizontal é 

utilizada quando a tensão interfacial é inferior a 3 dina/cm ou para a separação de óleo da 

fase aquosa ou para separar apenas hidrocarbonetos (KOLMETZ, 2012). 

Sokolovic et al. (2010) realizou estudo com o objetivo de determinar o efeito da 

eficiência de separação de dois coalescedores de geometrias diferentes, operando em estado 

estacionário e com a mesma permeabilidade. O coalescedor comercial (“04”) avaliou ambos 

os modos de fluxo vertical (fluxo ascendente e descendente) e o coalescedor (“H”) operou 

no modo de fluxo horizontal. Os coalescedores operaram em um intervalo de diferentes 

velocidades de fluxo, óleos de diferentes propriedades e alterando a concentração do efluente 

de alimentação. A velocidade de operação do coalescedor vertical foi de 7 m/h e o 

coalescedor horizontal operou no intervalo de 30 a 60 m/h.  

Os resultados mostraram que o coalescedor vertical, operado a baixas velocidades 

não apresentou diferença significativa na eficiência de separação, no entanto, o coalescedor 

horizontal permite operar com velocidades muito mais elevadas. Além disso, para uma 

mesma velocidade de escoamento, variando a concentração de óleo na alimentação, 

observou-se que a eficiência do coalescedor vertical diminui com o aumento da concentração, 

enquanto que para o horizontal foi possível obter uma alta eficiência de separação com a 

mudança de concentração. Assim, é possível concluir que o coalescedor horizontal é mais 

eficiente, apresentando como vantagens velocidades de trabalho muito mais elevada e a 

eficiência de separação não foi sensível às alterações na concentração de alimentação do 

efluente (DACAL, 2017). 

Secerov et al. (2006) avaliou a coalescência em estado estacionário em três 

orientações de fluxo de fluido, ou seja, horizontal e vertical (ascendente e descendente), 

variando a concentração de óleo do efluente e a velocidade de alimentação. Concluiu-se que 

o fluxo horizontal é mais eficaz para um coalescedor de leito estacionário, sobre todas as 

condições de trabalho avaliadas. E comparando os fluxos verticais, o descendente apresentou 

melhores resultados. 

Secerov et al. (2006) explica que no fluxo horizontal, as forças hidrodinâmicas 

empurram o líquido do leito na direção horizontal e ao mesmo tempo a gravidade e as forças 

flutuantes agem no plano vertical separando as fases. Após a passagem pelo leito, a separação 
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por sedimentação em um fluxo horizontal independe da força hidrodinâmica e depende das 

forças gravitacional e flutuante. Essas duas forças agem desde a entrada do fluido no 

equipamento, com isso, parte da fase dispersa pode ser separada antes de passar pelo leito. 

No fluxo vertical todas as forças mencionadas (hidrodinâmicas, gravidade e flutuantes) 

atuam no mesmo plano, representando um sistema unidimensional. Não ocorre separação 

antes do leito. No fluxo ascendente, as forças hidrodinâmicas também empurram o óleo 

saturado, que por ser menos denso que a água tende a sair do leito. Dependendo da 

intensidade das forças, ou seja, da velocidade do fluxo, as gotas de óleo podem deixar o leito 

antes de coalescerem, diminuindo a eficiência. Por outro lado, no modo de fluxo descendente, 

as forças tendem a manter o óleo saturado no leito, pois a medida que as gotas de óleo 

coalescem tendem a subir em direção contrária ao fluxo aumentando assim a coalescência do 

leito e a eficiência da separação. 

 

2.3.3.1.2 Velocidade do fluido, variação da pressão e temperatura 

 

Segundo Sokolovic et al. (1997) a velocidade do fluido (v) desempenha um papel 

especialmente importante no fluxo da emulsão, uma vez que controla o mecanismo de 

captura de gotículas, a distribuição da fase dispersa e a separação do óleo retido. Alguns 

autores definem a velocidade crítica (v*) como a velocidade na qual ocorre a redispersão das 

gotas, onde o grau de coalescência das gotas no leito não foi suficiente para separação 

completa. A velocidade crítica define o valor máximo da velocidade de trabalho a ser 

empregada no coalescedor de leito e é de importância crucial para o projeto do equipamento. 

A velocidade ótima de um coalescedor real deve ser abaixo da velocidade crítica.   

Lu et al. (2016) avaliou o efeito da velocidade e da pressão em um leito coalescedor 

horizontal utilizando politetrafluoretileno (teflon) e de aço inoxidável na separação de uma 

emulsão de óleo diesel em água. O desempenho do coalescedor foi avaliado usando a 

eficiência de separação (E) e o fator de qualidade (FQ) que considera tanto a eficiência de 

separação quanto a queda de pressão (DP). A eficiência de separação foi calculada pela 

Equação 7.  

𝐸 =
𝐶𝑒 −  𝐶𝑠

𝐶𝑒
 ×  100% 

 (7) 

onde: Ce é a concentração de entrada do efluente e Cs é a concentração de saída. 
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O fator de qualidade (FQ) foi calculado pela Equação 8. 

𝐹𝑄 =  
− 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (1 − 𝐸) 

∆𝑃
 

 (8) 

onde: ∆P é a queda de pressão no leito fibroso. 

Na Figura 16 é possível observar que o aumento da velocidade superficial resultou na 

redução da eficiência e no aumento da queda de pressão através do leito, o que ocasionou a 

diminuição do fator de qualidade (FQ). Os autores atribuíram a diminuição do fator de 

qualidade ao aumento das forças hidrodinâmicas e a diminuição do tempo de residência das 

gotículas de óleo dispersas dentro do leito, promovendo a liberação de pequenas gotículas. 

O grau de saturação diminui quando aumenta a velocidade superficial, o que contribui para 

uma menor possibilidade de captura da gota. É possível observar que até 0,7 m/min a 

eficiência diminui levemente com um aumento da velocidade do fluxo, no entanto uma rápida 

diminuição de eficiência é observada em velocidades acima de uma velocidade superficial 

específica para cada tipo de leito fibroso (10 cm, 15 cm e 20 cm), atribuímos esse efeito a 

velocidade crítica. 

 

Figura 16 - Efeito da velocidade superficial e comprimento do leito no desempenho de um 

coalescedor 

 

 

Fonte: (LU et al. 2016). 

 

Em relação ao efeito da temperatura é possível afirmar que as eficiências dos 

mecanismos de interceptação, difusão e impacto inercial são todos diminuídos em 

temperaturas mais baixas. O último processo é o mais sensível a uma mudança de 
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temperatura, ou seja, diminui com uma diminuição na diferença de densidade e com o 

aumento da viscosidade (HAZLETT, 1969). 

 

2.3.3.1.3 TOG da alimentação 

 

Há opiniões de que a concentração do efluente de entrada não tem efeito sobre o grau 

de coalescência e que o coeficiente de filtração e o tamanho das gotículas são muito mais 

importante. Em contrapartida, Patel (1975) mostrou que a eficiência diminui continuamente 

com o aumento do teor de óleo afluente entre 100-300 mg/L. Li & Gu (2005) mostrou que a 

eficiência diminui com o aumento do teor de óleo afluente entre 2.000-10.000 mg/L. 

Sokolovic et al. (1997) avaliou o efeito da concentração para um leito de poliuretano 

na faixa de: C1 = 500 mg/L; C2 = 800 mg/L e C5 = 2000 mg/L, a eficiência de separação em 

regime estacionário é desprezível para as velocidades do fluido abaixo da crítica. Quando a 

velocidade do fluido excede seu valor crítico a influência da concentração é relevante, ou 

seja: o aumento na concentração do efluente de entrada provoca um aumento na concentração 

do efluente de saída, tanto maior quanto maior a velocidade do fluido. A Figura 17 (a) 

apresenta o efeito da concentração.  

Sokolovic et al. (2010) avaliando o coalescedor vertical (“04”) e o coalescedor 

horizontal (“H”), Figura 17 (b) concluiu que a concentração do efluente de entrada para a 

unidade “04” (coalescedor vertical) acima de 15 mg/L impacta consideravelmente na 

concentração do efluente na saída. Para a unidade “H”, a concentração do efluente de entrada 

acima de 500 mg/L impacta levemente na concentração do efluente de saída.  
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Figura 17 - Efeito do TOG da alimentação no desempenho da coalescência. C1= 500 mg/L, 

C2 = 800 mg/L; C5 = 2000 mg/L; V* = velocidade crítica; 04 (coalescedor vertical); H 

(coalescedor horizontal). 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sokolovic et al. (1997) e Sokolovic et al. (2010). 

 

2.3.3.2 Propriedades do leito (fibras) 

As propriedades mais relevantes do leito de fibras em relação à coalescência do leito 

são: características morfológicas e geométricas, incluindo tamanho, forma, arranjo, 

propriedades físicas e químicas das fibras e heterogeneidade (SOKOLOVIC et al., 2010). 

Gostaríamos de enfatizar o uso da biodiversidade com aplicação industrial. As 

biomassas utilizadas para a confecção do leito do coalescedor foram: Luffa cylindrica e a 

fibra do mesocarpo do coco (Cocos nucifera). 

● Luffa cylindrica (família: Cucurbitaceae) 

Vulgarmente conhecida como bucha, é uma planta subtropical, abundante na China, 

Japão e em outros países da Ásia, bem como em países da América Central e do Sul. Sua 

fruta tem um sistema vascular que, quando seca, forma uma manta tridimensional natural. É 

composta por fibras lignocelulósicas que são hidrofílicas, finas, resistentes, elásticas e 

suaves, sendo utilizada, principalmente, como esponja de banho (D’ALMEIDA et al., 2005). 

(a) (b) 
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Em pesquisa científica, em todo o mundo, a Luffa cylindrica tem sido investigada em 

muitos tipos de experimentos: 

- Vichiato et al. (2008) afirmam que as vantagens do uso desse material são: baixa 

densidade, alta porosidade, maior área de contato superficial (aproximadamente 90%) por 

unidade de volume, estabilidade em uma ampla faixa de pH, resistência a autoclavagens sem 

a ocorrência de danos, mudanças de formas, estrutura e textura e baixo custo. 

 - De Sousa et al. (2008)  avaliaram um reator de lodo ativado por crescimento 

submerso usando Luffa cylindrica como material de suporte e relataram uma eficiência de 

nitrificação de 88% com uma concentração final no efluente de 5 mg/L, sugerindo como 

alternativa à esponja como material de suporte. 

 - Ruiz-Marín et al. (2009) realizaram o tratamento simultâneo de DBO, fósforo e 

amônia em efluentes artificiais em reatores de biofilme com Luffa cylindrica como suporte 

orgânico e com PVC. Durante o tratamento semicontinuo, a remoção de DBO foi de 92,5% 

com Luffa cilíndrica e de 80% com o suporte de PVC. Nos reatores com Luffa cilindrica foi 

alcançado 40% de remoção de P, enquanto que não houve eliminação nos reatores com PVC. 

- Akhtar et al. (2003) desenvolveu um novo biossorvente para a remoção de níquel 

de solução aquosa imobilizando Chlorella sorokiniana.  

- Pekdemir et al. (2003), afirma que a L. cylindrica mostrou características adequadas 

para uso como matriz de suporte para formação de biofilme de Thiobacillus ferrooxidans 

para bioxidação de ferro ferroso (Fe2+) a partir de resíduos industriais fortemente ácidos. 

● Fibra da casca do coco verde da variedade Anã (família: Arecaceae) 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é considerada uma das plantas arbóreas mais úteis do 

mundo. Constitui-se na mais importante das culturas perenes, capaz de gerar um sistema 

autossustentável de exploração (ARAGÃO; ISBERNER; CRUZ, 2001). 

O Brasil é um grande produtor de coco, a área cultivada é de aproximadamente 277 

mil hectares e a região Nordeste é a maior produtora brasileira (MARTINS & JÚNIOR, 

2014). 

O fruto do coqueiro, o coco, é constituído por uma parte externa lisa, o exocarpo; por 

uma parte fibrosa e espessa que constitui o mesocarpo; pelo endocarpo, uma casca duríssima 
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e lenhosa e pelo endosperma (polpa) (SANTOS, 2007). A Figura 18 apresenta os detalhes 

desse fruto. 

 

Figura 18 - Detalhamento do fruto do coqueiro 

 

Fonte: Adaptado de Santos, (2007). 

 

O mesocarpo possui fibras que podem ser utilizadas em diversas aplicações 

industriais. Essa casca fibrosa externa do coco, é formada por densas fibras resistentes às 

águas salgadas, próprias para cordoaria naval, tapetes, escovas, etc. É rica em celulose, 

hemicelulose e lignina. A fibra de coco pertence à família das fibras duras, tais como o sisal. 

A baixa condutividade ao calor, a resistência ao impacto, às bactérias e a água, são algumas 

de suas características. Além dessas, algumas características técnicas lhes garante vantagens 

para a utilização industrial, destacando: inodora, resistente à umidade, não é atacada por 

roedores e resistência ao desenvolvimento de fungos quando seca (SANTOS, 2007). 

O aumento crescente no consumo do coco verde e a vocação natural para a 

industrialização de sua água vêm aumentando a geração de rejeito (casca de coco), que 

corresponde a cerca de 85% do peso do fruto. Segundo dados fornecidos pela Companhia de 

Limpeza Urbana do Rio, COMLURB, o coco corresponde à cerca de 80% de todo o lixo 

coletado na orla marítima. Paralelamente, as indústrias que processam água de coco geram 

volumes significativos e crescentes de cascas, que atualmente, são enterradas em lixões e 

aterros, causando problemas, especialmente em grandes centros urbanos (ROSA et al., 2001). 

O rejeito da indústria convencional do coco maduro pode ser usado como combustível 

para caldeiras, ou na manufatura de cordoalha, tapetes, estofamentos e capachos. Já o resíduo 

da casca de coco verde vem sendo utilizado, em estudos mais recentes, na agricultura 

intensiva, principalmente no cultivo de plantas ornamentais e hortaliças; na indústria de 



66 

 

 

 

papel; na engenharia de alimentos para complementação alimentar humana e animal e na 

produção de enzimas; na indústria de construção civil e em matrizes poliméricas. Embora a 

alta umidade (85%) e as características da fibra do coco verde reduzam o seu aproveitamento, 

não descartam a sua utilização e nem a inviabilizam economicamente, mesmo tendo o 

material que ser previamente tratado (moído, lavado etc.). 

As características da fibra do coco conferem a esse material a possibilidade de 

aplicação no mercado de isolamento térmico e acústico, principalmente, face à sua 

resistência, durabilidade e resiliência. Existem diversos trabalhos científicos que 

investigaram o potencial da fibra do coco: 

- Liu et al. (2018) e Paranavithana et al. (2016) avaliaram o efeito do biochar 

produzido a partir da casca de coco no tratamento do solo contaminado com metais: cádmio 

(Cd), níquel (Ni) e zinco (Zn). Com base nos resultados, concluíram que o biochar produzido 

a partir da casca do coco pode imobilizar metais pesados em solos contaminados e melhorar 

as propriedades físico-químicas e biológicas do solo. 

 - Andrade et al (2018) investigou o uso do endocarpo do coco para a produção de 

carvão ativado. O material foi utilizado como adsorvente para purificação da proteína do soro 

de leite, usando β-lactoglobulina. O carvão produzido apresentou uma distribuição de 

tamanho de poros na faixa mesoporosa e uma alta área superficial. 

 - Khan & Ali (2018) avaliaram as características estruturais do concreto a partir da 

adição de fibras de coco. Ambos concluíram que a fibra de coco pode ser usada em aplicações 

estruturais, pois as propriedades mecânicas do concreto foram melhoradas, favorecendo as 

aplicações em Engenharia Civil. 

 - Luis-Zarate et al. (2018) estudaram a casca do coco (endocarpo), a fibra do coco 

(mesocarpo) e a casca do coco com a fibra (endocarpo + mesocarpo) como bioabsorventes 

de benzeno, tolueno e naftaleno. A fibra do coco (mesocarpo) apresentou as maiores 

capacidades de adsorção (222,96 e 5,85 mg/g para benzeno, tolueno e naftaleno, 

respectivamente), o que foi atribuído às suas características morfológicas e à alta 

concentração de grupos fenólicos, associados à estrutura da lignina. 
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2.3.3.2.1 Molhabilidade  

 

Leva (1953) define molhabilidade de um material como a característica que permite 

que líquidos possam formar filme em sua superfície. 

“Molhabilidade, significa a capacidade de um líquido se espalhar por uma 

superfície sólida e a não molhabilidade é quando o líquido permanece na 

forma de gotas, não espalhando pela superfície sólida” (ADAMSON, 1990; 

BUFO, 2006). 

Este comportamento é medido em termos de ângulo de contato. Assim, um líquido 

tem alta molhabilidade quando o ângulo de contato com o sólido for menor que 90° (BUFO, 

2006). A Figura 19 representa a molhabilidade, versus ângulo de contato. 

 

Figura 19 - Representação da molhabilidade em função do ângulo de contato, desde 

completamente molhado (0º) até para uma gota que não molha um substrato (180º) 

 

 

Fonte: Adaptado de Motta (2014). 

 

De acordo com a equação de Young (1805) e Dupré & Dupré (1869) (Equação 9), o 

ângulo de contato é medido através das várias tensões interfaciais ou energias livres. 

𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 ∅ =
𝛾𝑠𝑜 − 𝛾𝑠𝑤

𝛾𝑜𝑤
   (9) 

onde: ɣso é a energia interfacial livre do sólido em contato com o óleo; ɣsw é a energia 

interfacial livre do sólido em contato com a água; ɣow é a energia interfacial livre do óleo em 

contato com a água. 
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Com base na equação é possível concluir que o ângulo de contato diminui à medida 

que o material se torna mais úmido (ɣsw > ɣso). Por outro lado, se ɣsw for menor que ɣso, o 

material é úmido em óleo. Porque a sua interação é mais forte com o óleo do que com a água 

(MADIA et al., 1976). 

Vários autores divergem acerca da molhabilidade. Agarwal et al. (2013) concluiu que 

a molhabilidade não afeta a captura de gotículas e que o leito deve ser feito com as fibras 

mais finas possíveis. Sokolovic et al. (2010) afirma que o efeito da natureza química da 

superfície sólida é considerado muitas vezes apenas na classificação de materiais que 

constituem o leito: materiais com baixa energia superficial e materiais de alta energia 

superficial. Desse modo, a molhabilidade é considerada como um fator crucial nos 

fenômenos de coalescência. 

Madia et al. (1976) pesquisaram a influência da molhabilidade de alguns materiais 

que foram utilizados como leito sobre a coalescência de óleo em emulsão na água. Os 

materiais estudados são granulados de diferentes diâmetros. São eles: carvão antracito de 30 

a 40 mesh, areia de Ottawa de 30 a 40 mesh, polipropileno de 20 a 40 mesh e o copolímero 

estireno divinilbenzeno (XAD-2) de 20 a 50 mesh. Os autores relacionaram o parâmetro de 

molhabilidade determinado por cromatografia e a eficiência de remoção de óleo para os 

diferentes materiais. Com base nos resultados, concluíram que quanto maior o parâmetro de 

molhabilidade, maior será a remoção de óleo (BUFO, 2006). 

 

 

2.3.3.2.2 Tamanho dos poros e permeabilidade 

  

A porosidade, representada pela letra grega φ ou ε, é definida como a porcentagem 

(em volume) de vazios de uma rocha ou material. A permeabilidade, representada geralmente 

pela letra K, é a capacidade da rocha ou material possui de transmitir fluido 

(TECHNOLOGY, 2012). 

Sokolovic et al. (2006) avaliou o processo de coalescência em um coalescedor 

horizontal e um vertical com fluxo ascendente e descendente utilizando como leito o 

poliuretano (PU), variando as seguintes propriedades do leito: permeabilidade (K0): (5,39 - 

0,18) × 10-3 mm2; porosidade (ε): 0,97 - 0,85; superfície (S): 3,00 - 12,00 mm-1 e proporção 

do tamanho do poro do material em relação ao tamanho da gota (Dp/dd): 25 – 10. Com base 

no estudo concluíram que o modo de fluxo é determinado predominantemente pela faixa de 
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velocidade do fluido. Em altas velocidades de fluidos, os coalescedores de leito com fluxo 

horizontal são mais eficientes que os verticais, enquanto que em baixas velocidades, não há 

diferença significativa. Em altas velocidades de fluido, a operação com fluxo ascendente é 

menos eficiente. Se a velocidade crítica for considerada, os coalescedores horizontais de 

estado estacionário têm mais vantagens. A eficiência dos coalescedores verticais é mais 

dependente da permeabilidade e do comprimento do leito. Na maior permeabilidade do leito, 

os coalescedores de fluxo descendente são mais eficientes que os sistemas de fluxo 

ascendente. A Figura 20 apresenta os resultados obtidos. 

 

Figura 20 - Efeito da permeabilidade e comprimento do leito. Onde: H (coalescedor 

horizontal), VD (coalescedor vertical com fluxo descendente), VU (coalescedor vertical com 

fluxo ascendente), L (comprimento do leito), K01 e K04 (constante de permeabilidade do 

leito). 

 

 

 

 

Condições: L = 5 cm e K01 = 5.39 × 10-9 m2 Condições: L = 10 cm e K04 = 0.38 × 10-9 m2 

Fonte: (SOKOLOVIC et al., 2006). 

 

Em relação porosidade do leito Sokolovic et al. (2006) concluiu que quanto maior a 

porosidade, menor será a velocidade intersticial, causando um aumento no óleo saturado e 

consequentemente um aumento na coalescência do leito e na eficiência de separação. Esse 

resultado está de acordo com Ji et al. (2009) que afirma que um leito mais compactado possui 

menor porosidade e consequentemente vai gerar uma maior velocidade intersticial, o que 

reduz o tempo de captura das gotas e a eficiência do processo. 
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2.3.3.3 Propriedades das Fases (dispersa e contínua)  

2.3.3.3.1 Diâmetro das gotas 

 

Lu et al. (2016) avaliou o efeito do diâmetro das gotas na separação de uma emulsão 

óleo-água através de meios fibrosos. Cada velocidade da bomba de alimentação da emulsão 

gera uma gama de tamanhos de gotículas e as gotículas máximas são 86 μm, 64 μm, 42 μm e 

34 μm para a velocidade da bomba de alimentação de 1200 rpm, 1500 rpm, 1800 rpm e 2100 

rpm, respectivamente. Com o aumento na velocidade da bomba de alimentação da emulsão, 

o tamanho médio da gota da amostra diminui e a eficiência de separação diminuiu de 80% 

para 55% conforme mostrado na Figura 21.  

 

Figura 21 - Efeito do diâmetro das gotículas para diferentes velocidades de rotação por 

minuto (rpm) 

 

 

Fonte: Adaptado de Lu et al. (2016). 

 

2.3.3.3.2 Diferença de densidades 

Sokolovic et al. (2010) avaliaram o efeito da densidade do óleo na separação da 

emulsão óleo-água utilizando dois coalescedores de leito: coalescedor horizontal (‘H’) e 

coalescedor vertical (‘04’). A Figura 22 apresenta os resultados observados. 
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Figura 22 - Efeito da densidade de óleo para o coalescedor horizontal (H– representado pelos 

símbolos completos na faixa de velocidade: 30-60 m/h) e coalescedor vertical (04– 

representado pelos símbolos vazios a velocidade constante de 7 m/h).  

 

 

Fonte: (SOKOLOVIC et al., 2010). 

 

Com base na Figura 22, é possível concluir que a eficiência de remoção do óleo 

diminui com o aumento da densidade em ambos os coalescedores, atingindo um valor 

mínimo e em seguida aumenta com o aumento da densidade. Este resultado está de acordo 

com os resultados obtidos por Sareen et al. (1966) e Hazlett (1969). 

 

2.3.3.3.3 Viscosidade 

 

Sokolovic et al. (2010) avaliando o coalescedor comercial (“04”) com fluxo vertical 

(ascendente e descendente) e o coalescedor (“H”) fluxo horizontal, em ambos o aumento da 

viscosidade diminuiu a eficiência do processo de coalescência. A Figura 23 apresenta o efeito 

do aumento da viscosidade na eficiência.  
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Figura 23 - Efeito da viscosidade do óleo para o coalescedor horizontal (H– representado 

pelos símbolos completos na faixa de velocidade: 30-60 m/h) e coalescedor vertical (04– 

representado pelos símbolos vazios a velocidade constante de 7 m/h).  

 

 

Fonte: (SOKOLOVIC et al., 2010). 

 

2.3.3.4 Mecanismos de coalescência  

 Já foi apresentado e discutido no item 2.3.2.1. 

 

2.4 ADSORÇÃO 

É um dos tratamentos que pode alcançar qualidades de água mais altas, uma vez que a 

adsorção é capaz de reter poluentes com concentrações na ordem de ppb ou ainda menores 

(DAIGLE 2012; JIMÉNEZ et al., 2018). 

É geralmente utilizada como uma etapa de polimento em um processo de tratamento, e 

não como uma tecnologia independente, uma vez que os adsorventes podem ser facilmente 

sobrecarregados com produtos orgânicos. A adsorção tem sido utilizada para remover 

manganês, ferro, carbono orgânico total (TOC), BTEX, óleo e mais de 80% dos metais 

pesados presentes na água produzida (GUERRA et al., 2011).  
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Neste trabalho, o processo de adsorção foi utilizado como uma etapa de polimento, pois 

inicialmente a água produzida foi tratada no coalescedor de leito e em seguida na coluna de 

leito fixo. 

 

2.4.1 Aspectos gerais 

 

Segundo Ruthven (1984) a descoberta do fenômeno da adsorção foi por Carl Wilhelm 

Scheele (1742 - 1786) e Felice Fontana (1730 - 1805) no século XVIII quando eles estudavam 

o comportamento de alguns gases na presença de carvão. Porém, a aplicação da adsorção foi 

somente desenvolvida na segunda guerra mundial em máscaras de gases tóxicos, que usavam 

carvão ativo como adsorvente. 

Desde a descoberta desse fenômeno, a adsorção tem sido empregada para purificação. 

Em meados de 1970 a adsorção foi reconhecida como uma operação unitária para a separação 

em grandes quantidades de componentes, com sua aplicação estimulada pela petroquímica 

(RUTHVEN, 1984). 

A importância tecnológica, ambiental e biológica da adsorção nunca pode ser posta em 

dúvida. Suas aplicações práticas na indústria e proteção ambiental são de suma importância. 

A adsorção de substratos é o primeiro estágio em muitos processos catalíticos. Os métodos 

de separação de misturas em laboratório e em escala industrial são cada vez mais baseados 

na utilização da mudança na concentração de componentes na interface. Além disso, o 

fenômeno de adsorção é utilizado para a resolução de problemas vitais como: tratamento de 

água, efluente, ar e solo (DABROWSKI, 2001). 

 A adsorção tem sido empregada extensivamente para a remoção de micropoluentes 

orgânicos e inorgânicos solubilizados em água (JIANG et al., 2012). 

 

2.4.2 Definição 

 

Vários processos físicos, químicos e biológicos ocorrem no limite entre duas fases, 

enquanto outros são iniciados nessa interface. A mudança na concentração de uma 

determinada substância na interface, em comparação com as fases vizinhas, é chamada de 

adsorção. Dependendo do tipo de fase em contato, podemos considerar este processo nos 
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seguintes sistemas: líquido-gás, líquido-líquido, sólido-líquido e sólido-gás (DABROWSKI, 

2001). 

É um fenômeno físico-químico superficial, onde as moléculas de uma fase gasosa ou 

líquida (adsorvato) são aderidas em uma superfície (adsorvente). O processo de adsorção 

pode ser de natureza física ou química. A quimissorção (adsorção química) é o processo no 

qual as moléculas unem-se à superfície do adsorvente por meio de ligações químicas onde 

há a transferência de elétrons entre o agente adsorvente e o adsorvato. Este tipo de adsorção 

ocorre com a formação de uma monocamada de adsorvato sobre a superfície do agente 

adsorvente; e as entalpias de adsorção associadas (forças de valência) variam entre 40 e 1000 

kJ/mol (CUEVAS, 2011). A fisissorção ou adsorção física ocorre quando as moléculas do 

adsorvente e do adsorvato interagem por forças de van der Waals (forças dipolo-dipolo e 

forças de polarização, envolvendo dipolos induzidos), as quais são fracas, porém de longo 

alcance. Neste tipo de adsorção pode haver a formação de multicamadas e as entalpias de 

adsorção variam entre 10 e 40 kJ/mol (RUTHVEN, 1984; McCABE; SMITH; HARRIOT, 

2001).   

 

Figura 24 - Mecanismo básico da adsorção com detalhamento das fases envolvidas: 

adsorbato ou adsorvato e adsorvente. 

 

 

Fonte: Adaptado de Worch, (2012). 

 

2.4.3 Adsorventes 

 

Os adsorventes utilizados são de origem natural ou o resultado de um processo de 

produção e/ou ativação industrial. Os adsorventes naturais típicos são minerais de argila, 

zeólitas naturais, óxidos ou biopolímeros. Os adsorventes utilizados em engenharia podem 

ser classificados em adsorventes carbonosos, adsorventes poliméricos, adsorventes oxidantes 
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e peneiras moleculares de zeólita. Os carvões ativados produzidos a partir de material 

carbonáceo por ativação química ou ativação física são os adsorventes mais amplamente 

aplicados no tratamento de águas. Nas últimas décadas, ocorreu um interesse crescente no 

uso de resíduos e subprodutos como adsorventes alternativos de baixo custo (WORCH, 

2012).  

 

2.4.3.1 Bioadsorventes ou biossorventes 

Nos últimos anos, a utilização de materiais de baixo custo, dentre eles a biomassa, é 

considerada uma alternativa promissora para a substituição de adsorventes convencionais 

para remoção de compostos orgânicos da água. Um biossorvente de baixo custo requer pouco 

processamento, é de natureza abundante ou é um subproduto ou resíduo de qualquer indústria 

ou processo; portanto, sua reutilização é crucial para um processo econômico. A biossorção 

como é chamada, é a propriedade que certos tipos de biomassa possui de concentrar em sua 

superfície moléculas ou íons de soluções aquosas (LUIS-ZARATE et al., 2018).  

Na literatura, muitos estudos relatam o uso de bioadsorventes de baixo custo: bagaço 

de cana-de-açúcar (ALMEIDA et al., 2019; PEHLIVAN et al., 2013; GUSMÃO et al., 2012; 

BRANDÃO et al., 2010); ouricuri (Syagrus coronata) (MEILI et al., 2016); coco (LUIS-

ZARATE et al., 2018); argilas (CHEN et al., 2012); sílica (GOR et al., 2013); quitosana 

(SANFORD et al., 2012); zeólita (NANOTI et al., 2012); espiga de milho (NETHAJI et al., 

2013); casca de cevada (AZIZI et al., 2013); palha de trigo (KRISHNANI, 2016); serradura 

(CHENG et al., 2012); casca de laranja (LIANG et al., 2010); casca de banana 

(MOHAMMED & CHONG, 2014); casca de arroz (XU et al., 2013); casca de maracujá 

(DUTTA et al., 2011); folhas de abacaxi (PONOU et al., 2011); semente de abacate 

(BHAUMIK et al., 2014); turfa (VECINO et al., 2013); cinza óssea (GHANIZADEH & 

ASGARI, 2011) e maçã (BELLO et al., 2013). 

Os resíduos agroindustriais apresentam elevado potencial adsortivo para diversos 

poluentes, devido os três componentes básicos desses materiais: celulose, hemicelulose e 

lignina, além de lipídios, proteínas, enzimas e hidrocarbonetos, contendo uma ampla 

variedade de grupos funcionais que podem atuar como sítios de adsorção 

(RANGABHASHIYAM et al., 2013).  
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A biomassa lignocelulósica contém principalmente celulose (15-99%), hemicelulose 

(0-85%) e lignina (0-40%) (LI et al., 2018).  Tanto a hemicelulose quanto a celulose possuem 

também grupos funcionais oxigenados, os quais desempenham papel importante no processo 

de adsorção (ZHU, 2013). A Figura 25 apresenta a estrutura da biomassa lignocelulósicas. 

 

Figura 25 - Ilustração esquemática da estrutura da biomassa lignocelulósica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Adaptado de Santos et al. (2012) e Belviso et al. (2013). 

 

O quadro 2 apresenta o percentual de lignina, hemicelulose e celulose das biomassas 

estudadas no presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 Biomassa lignocelulósicas 
Ouricuri (Syagrus coronata) 

Célula vegetal 

Lignina 

Hemicelulose 

 

Parede 
celular 

Celulose 
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Quadro 2 - Composição das biomassas estudadas 

Biomassa % lignina % hemicelulose %celulose Referências 

Bucha vegetal 

(Luffa 

cylindrica) 

~ 10 ~ 30 ~ 60 
(D’ALMEIDA et al., 

2005) 

Mesocarpo do 

coco (Cocos 

nucifera) 

~ 15 ~ 33 ~ 10 
(ANDRADE et al., 

2018) 

Ouricuri 

(Syagrus 

coronata) 

30 a 60% ~ 30 4 a 22 % (SANTOS, 2015) 

  

● Lignina 

É um biopolímero de caráter aromático acentuado e que possui uma estrutura 

tridimensional muito complexa. Suas unidades básicas estão unidas entre si por meio de um 

conjunto de ligações que formam uma matriz com diversos grupos funcionais, tais como –

OH, CH3O– e –CO (ZHU, 2013). A lignina é insolúvel em água e estável na natureza e atua 

como uma “cola” que conecta celulose e hemicelulose (WATKINS et al., 2015). A Figura 

26 apresenta a estrutura da lignina. 
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Figura 26 - Estrutura da lignina 

 

Fonte: (WATKINS et al., 2015). 

 

● Hemicelulose 

A hemicelulose é um polímero constituído por diversos açúcares, tais como D-

galactose, D-manose, D-xilose, L-arabinose. Ela sofre ataques de produtos químicos com 

grande facilidade, devido à ausência de regiões cristalinas. Entre as formas anidras dos 

açúcares, as galactanas, xilanas, mananas e arabinanas, as xilanas são as mais importantes, 

pois são encontradas em maior quantidade na hemicelulose, entre 20 – 50% (SILVA, 2017). 

A Figura 27 apresenta a estrutura da hemicelulose. 
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Figura 27 – Estrutura química de alguns açúcares que compõe a hemicelulose 

 

 

Fonte: (SILVA, 2017). 

 

● Celulose 

A celulose é um polímero de fórmula (C6H10O5)n, formado por monômeros de D-

glicose que são unidos por ligações glicosídicas (β-1,4). Ela é encontrada na forma de 

microfibrilas, constituídas de regiões amorfas e cristalinas. Devido a sua forma e suas 

ligações fortes, a celulose apresenta resistência à degradação química e biológica 

(CARVALHO et al., 2015). A Figura 28 apresenta a estrutura da celulose. 

 

Figura 28 - Estrutura da celulose 

 

 

Fonte: (SILVA, 2017). 

 

2.4.3.1.1 Ouricuri (Syagrus coronata) 

 

Utilizado para a produção do biocarvão e carvão ativado utilizado na coluna de leito 

fixo como agente adsorvente. 
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Syagrus coronada é membro da família das palmeiras (Arecaceae, subfamília 

Arecoideae), é popularmente conhecido no Brasil como “licuri” ou “ouricuri”. A espécie é 

uma palmeira típica do semiárido, no Brasil, sua distribuição geográfica compreende parte 

de Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Alagoas. A árvore dá frutos durante todo o ano, mas, 

março, junho e julho são os meses mais favoráveis à produção (IHA et al., 2014). Produz 

cachos de frutas polpudas que possui em média 1450 pequenas amêndoas que secam durante 

a maturação e se tornam comestíveis. O ouricuri tem grande importância tanto pelo seu valor 

socioeconômico quanto nutricional (amêndoa: teor de 49,2% de lipídios; 11,5% proteínas e 

9,7% de carboidratos) (BELVISO et al., 2013).  

A retirada da amêndoa normalmente é realizada manualmente pela comunidade local 

(homens, mulheres e crianças), leva em média 1 h por cacho. Uma vez extraídas, as amêndoas 

podem ser consumidas secas (cruas) quanto cozidas e torradas. A amêndoa é amplamente 

utilizada pelos cozinheiros locais como ingrediente aromático em pratos regionais. A partir 

da amêndoa também pode ser produzido o óleo obtido por prensagem a frio que é utilizado 

principalmente para cocção, devido ao seu perfil sensorial particular, o sabor do óleo 

produzido a partir da amêndoa do ouricuri é semelhante ao do óleo de coco comum (Cocus 

nucifera) (BELVISO et al., 2013) 

O processamento das amêndoas do ouricuri gera uma quantidade significativa de 

resíduos sólidos. A casca que reveste a amêndoa, assim como a casca do coco verde comum 

é constituída por uma fração de fibras. As fibras são materiais lignocelulósicos obtidos do 

endocarpo dos frutos que se caracterizam pela dureza, qualidade de permanecer da mesma 

forma se submetida às forças de tração e compressão e durabilidade atribuída ao alto teor de 

lignina (SANTOS, 2015). 

Alguns pesquisadores já publicaram trabalhos sobre o potencial industrial dessa 

biomassa, vejamos: 

- Iha et al. (2014) avaliou as propriedades físico-químicas do óleo do Syagrus 

coronata para produção de biocombustíveis e concluiu que o bio-óleo obtido não foi 

completamente desoxigenado, mas as propriedades físico-químicas mostraram bom 

potencial para a produção de combustível renovável aceitável para uso em motores a diesel. 

No entanto, mais estudos são necessários para alcançar sua completa desoxigenação e 

melhorar suas propriedades. 



81 

 

 

 

- Meili et al. (2016) avaliou o potencial de adsorção do Syagrus coronata para 

remover o corante azul de metileno, corante encontrado em efluentes têxteis. Concluiu que a 

fibra do ouricuri é um biossorvente alternativo para remoção de azul de metileno de meios 

aquosos, levando em consideração a eficiência do processo e o ponto de vista econômico. A 

capacidade máxima de adsorção foi de 31,7 mg/g. 

 

2.4.3.2 Carvão ativado 

Carvão ativado é considerado como um dos adsorventes preferidos em comparação 

com outros adsorventes para remoção de uma ampla faixa de poluentes da água. Nos últimos 

anos muitos pesquisadores estão focados na produção de carvão ativado a partir de fontes 

naturais, como resíduos industriais e agrícolas, porque o carvão ativado comercial é muito 

caro para o tratamento de água. Carvão ativado pode ser preparado a partir de muitos 

subprodutos agrícolas, como damasco, madeira de borracha, serragem, casca de coco, bagaço 

de beterraba, palha de arroz, bambu, serragem e fibra de dendê, uma vez que são matérias-

primas baratas e renováveis (TALAT et al., 2018). 

As propriedades de adsorção dos carvões ativados (por exemplo, carvão de madeira, 

carvão de osso) são conhecidas há milênios, mas somente desde o início do século XX esse 

material foi aprimorado por processos especiais de ativação. Os carvões ativados apresentam 

uma ampla variedade de áreas de superfície interna algumas centenas m2/g e mais de mil 

m2/g dependendo da matéria-prima e do processo de ativação utilizado. O carvão ativado 

para tratamento de água não deve ter poros que sejam muito finos, de forma que moléculas 

maiores também possam entrar no sistema de poros e adsorver na superfície interna. Áreas 

de superfície interna de carvão ativado aplicadas para tratamento de água estão tipicamente 

na faixa de 800 a 1.000 m2/g (WORCH, 2012). 

A adsorção com carvão ativado tem sido recomendada pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) como uma das melhores tecnologias disponíveis na 

remoção de compostos orgânicos, mas é cara especialmente para os países em 

desenvolvimento (OKIEL et al., 2011). 

A capacidade de adsorção do carvão ativado é determinada por vários fatores, 

incluindo sua porosidade interna, área superficial, tamanho e volume de poros e a presença 

de grupos funcionais em sua superfície. As características texturais do adsorvente são de 
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suma importância no processo de adsorção, uma vez que a estrutura porosa limita o tamanho 

das moléculas que podem ser adsorvidas, enquanto a área superficial limita a quantidade de 

material adsorvido. Por outro lado, a química superficial dos materiais carbonáceos depende 

essencialmente da quantidade de heteroátomos quimicamente ligados ao esqueleto 

hidrocarbônico. Esses grupos funcionais podem afetar a capacidade de adsorção e podem ser 

modificados por tratamentos térmicos e químicos (ANDRADE et al., 2018). 

● Porosidade 

Quanto à dimensão dos poros Fernandes (2008) classifica os carvões da seguinte 

forma: 

- Microporosos: com diâmetro < 20 Å. Contribuem para a maior parte da área 

superficial e proporcionam alta capacidade de adsorção para moléculas de dimensões 

pequenas, tais como gases e solventes comuns. 

- Mesoporosos: possuem diâmetro entre 20 e 500 Å. São importantes para a adsorção 

de moléculas grandes tais como corantes e proporcionam a maioria da área superficial para 

carvões impregnados com produtos químicos. 

- Macroporos: apresentam diâmetro > 500 Å. São normalmente considerados sem 

importância para a adsorção, pois sua função é permitir que as moléculas do adsorbato 

passem rapidamente para os poros menores situados mais profundamente dentro da partícula 

do carvão ativado.  

A Figura 29 representa os poros do carvão comum e carvão ativado. 

 

Figura 29 - Representação esquemática do carvão comum e carvão ativado (micro, meso e 

macro poros) 
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Fonte: Adaptado de Cavalcante (2016). 

 

Um bom adsorvente deve possuir uma distribuição bem balanceada dos três tipos de 

poros, de acordo com a aplicação requerida. Quanto à forma: utiliza-se a expressão poro 

aberto ou poro fechado para designar buracos em materiais sólidos. A Figura 30 apresenta os 

tipos de poros: aberto - A (buracos que se comunicam com a superfície externa), fechado - F 

(buraco isolado), poro de transporte - T (poro aberto que permite o fluxo de um fluido) 

(FERNANDES, 2008). 

 

Figura 30 - Diferentes tipos de poros em um sólido quanto à forma: (A) poro aberto, (F) poro 

fechado, (G) poro tipo gaiola e (T) poro de transporte 

 

Fonte: (FERNANDES, 2008). 

 

● Estrutura cristalina 

A formação da estrutura cristalina do carvão ativado começa no início do processo de 

carbonização da matéria-prima onde os elementos hidrogênio e oxigênio são removidos 

inicialmente na forma gasosa, por decomposição pirolítica. Na sequência, os átomos de 

carbono elementar são liberados, agrupando-se em formações cristalográficas organizadas, 

semelhantes à estrutura do grafite, conhecidas como cristalitos grafíticos elementares, mas 

contendo alguns desvios. As fases do grafite são identificadas por meio do índice do cartão 

ASTM (PDF 00-056-0159) (POPOVA, 2017). Os cristalitos de grafite em carvão ativado são 

aleatoriamente distribuídos e interconectados por ligações cruzadas de carbono. Os 

microporos são formados pelos vazios entre os cristalitos e são, portanto, tipicamente de 

forma irregular. Frequentemente, poros semelhantes a fendas são encontrados. De acordo 
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com Machado et al. (2018) o grafite consiste em uma matriz laminar de átomos de carbono 

nos vértices dos hexágonos regulares. Cada camada adjacente é deslocada em relação ao seu 

antecessor pela distância interatômica. Portanto, a estrutura do grafite é melhor caracterizada 

pelo interplano distância, que depende das condições em qual o grafite foi produzido. 

A estrutura do grafite com tais desvios é chamada de estrutura turboestrática. 

(FERNANDES, 2008; WORCH, 2012). A Figura 31 apresenta a estrutura de rede cristalina. 

 

Figura 31 - Estrutura rede cristalina: (a) tridimensional do grafite e (b) estrutura 

turboestrática 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Worch (2012) e Fernandes (2008). 

 

● Estrutura química 

O teor de umidade, propriedades catalíticas, caráter ácido-base e adsorção de espécies 

polares estão relacionadas à química da superfície do carvão e a presença de átomos 

(heteroátomos) ligados aos átomos de carbono da estrutura do carvão. Os principais 

heteroátomos que podem estar incorporados na matriz carbônica são: oxigênio, nitrogênio, 

fósforo, hidrogênio, cloro ou enxofre. Eles aparecem como grupos funcionais orgânicos tais 

como: ácidos carboxílicos, lactonas, fenóis, carbonilas, aldeídos, éteres, aminas, nitro-

compostos, fosfatos, etc. O oxigênio é o heteroátomo mais importante e a presença de grupos 

funcionais com oxigênio na superfície do carvão confere características ácido-base ao 

adsorvente. A presença de grupos ácidos (carboxílicos, lactônicos, fenólicos, anidridos) na 

superfície do carvão ativado confere propriedades de trocadores catiônicos, enquanto que 

carvões ativados que apresentam baixo conteúdo de oxigênio têm propriedades básicas e são 

(a) (b) 
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trocadores aniônicos (FERNANDES, 2008). A Figura 32 apresenta os grupos funcionais 

ácidos da superfície de carvões ativados. 

Figura 32 - Principais tipos de grupos funcionais ácidos da superfície de carvões ativados: 

(a) carboxílico, (b) fenólico, (c) quinona, (d) lactona normal, (e) lactona tipo fluoresceína, (f) 

anidrido originado de grupos carboxílicos vizinhos. Grupos funcionais de caráter básico: (g) 

cromeno, (h) tipo pirona 

 

 

Fonte: (FERNANDES, 2008). 

 

O processo de produção do carvão ativado envolve duas etapas principais: a 

carbonização ou pirólise da matéria-prima e a ativação do material carbonizado. 

O material pode ser ativado através da ativação química ou via ativação térmica, 

também chamada de ativação física. Esses processos de ativação visam à obtenção de carvão 

de alta porosidade pela retirada de componentes como o alcatrão, creosoto e naftas, além de 

outros resíduos orgânicos que possam obstruir os poros. Essas técnicas levam à formação de 

sítios eletricamente insaturados, os quais intensificam sua capacidade adsortiva. Para a 

ativação exclusivamente física, emprega-se, usualmente, o vapor d´água ou gás carbônico. 

Para a ativação química, são empregados reagentes como o cloreto de zinco, o ácido 

sulfúrico, ácido fosfórico e o hidróxido de sódio (MOREIRA, 2010). 
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A ativação física geralmente produz uma estrutura de poro tipo fenda bastante fina, 

tornando os carvões obtidos, apropriados para o uso em processo de adsorção em fase gasosa, 

enquanto que a ativação química gera carvões com poros maiores, mais apropriados a 

aplicações em fase líquida. A vantagem da ativação física sobre a química é que não traz 

tanta degradação ao meio ambiente, pois os subprodutos da ativação física são gases como 

CO2 e CO, em baixos teores (FERNANDES, 2008). 

- Pathania et al. (2017) avaliou a possibilidade do uso de Ficus carica para o 

desenvolvimento de um novo carvão ativado de baixo custo para remover o corante azul de 

metileno de solução aquosa. Concluíram que o carvão produzido apresenta capacidade de 

adsorção promissora para remoção do azul de metileno. 

- Talat et al. (2018) produziu carvão ativado com KOH a partir da casca do coco 

(Cocos nucifera) para a remoção de fluoreto (F−) da água. O experimento foi realizado em 

coluna de leito fixo e o adsorvente produzido foi eficiente, pois apresentou alta capacidade 

de adsorção de 6,5 mg/g. 

- Cruz et al. (2018) produziu e caracterizou dois tipos de carvão ativado por ativação 

química com ZnCl2 a partir de novos precursores florestais (Cedrelinga catenaeformis Ducke 

e Colicodendron). As capacidades de adsorção dos adsorventes foram testadas com azul de 

metileno em solução sintética monocomponente e com metais pesados da água de um rio 

poluído. Ambas as amostras mostraram o máximo de azul de metileno. Os resultados de 

adsorção do azul de metileno foi igual a 250 mg/g no caso de Cedrelinga catenaeformis 

Ducke e 357 mg/g no caso de Colicodendron scabrida. A capacidade de adsorção de As e Pb 

da água do rio poluída por ambos os carvões foram semelhantes. Eles alcançaram níveis 

muito altos de remoção de ambos os metais pesados perto de 100% durante os primeiros 5 

minutos, reduzindo a concentração de metais pesados até níveis abaixo dos padrões de 

qualidade da água do Peru.  

 

2.4.4 Adsorção em coluna de leito fixo 

Os processos de adsorção em coluna de leito fixo são usados industrialmente com 

diferentes objetivos: tratamento de efluentes, recuperação de solutos e separação de 

componentes de uma mistura. A adsorção em coluna de leito fixo é um processo que 

dependente do tempo e da distância (WORCH, 2012). 
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Adsorção em coluna de leito fixo é um processo preferido principalmente por causa 

da baixa relação sólido-solução, facilidade de ampliação e simulações mais próximas das 

condições de campo para aplicações industriais. Os leitos fixos são amplamente utilizados 

em processos de adsorção, onde o leito é carregado com o adsorvente adequado para a 

remoção seletiva de poluentes na corrente de águas residuárias (PACHATHU et al., 2016). 

Pachathu et al. (2016) avaliou a remoção de óleo de uma emulsão óleo-água 

utilizando uma coluna de leito fixo com adsorventes modificados de baixo custo: bagaço e 

casca de milho. Os resultados apresentaram que os adsorventes têm alto suporte e são 

eficientes na adsorção de óleo em sistemas compactados. Já Mohammed et al. (2011) avaliou 

carvão ativado e zeólita que também foram usados para tratar águas residuais oleosas. As 

eficiências de remoção desses materiais foram comparadas entre si. Os resultados mostraram 

que o carvão ativado é mais eficiente na remoção de óleo. 

Nos estudos de adsorção estática (processo em batelada), a mesma solução permanece 

em contato com uma certa quantidade de adsorvente e o processo de adsorção continua até 

que o equilíbrio entre a concentração do soluto na solução e o soluto adsorvido por unidade 

de massa do adsorvente seja alcançado. Esse equilíbrio é estático por natureza, pois não muda 

com o tempo. Na adsorção dinâmica em coluna, a solução entra e deixa a coluna 

continuamente de forma que o equilíbrio completo entre o soluto na solução e a quantidade 

adsorvida nunca é estabelecido em um dado estágio. O equilíbrio tem que ser estabelecido 

continuamente em cada tempo. Portanto, o modo de equilíbrio em coluna é chamado 

equilíbrio dinâmico (DWIVEDI et al., 2008). 

O estudo da curva de ruptura da coluna fornece a compreensão do processo dinâmico 

e ajuda a projetar uma coluna compactada (PACHATHU et al., 2016). 

Quando a solução passa através da coluna, a zona de adsorção se move para fora desta 

e a concentração do efluente começa a aumentar com o tempo. Esta região é chamada zona 

de transferência de massa (ZA). Se as características físico-químicas do processo são 

mantidas constantes, a ZA move-se através do leito à velocidade constante. A curva de 

ruptura é construída colocando-se à concentração do efluente do leito em função do tempo 

ou do volume de solução injetada. Várias características do sistema são obtidas das curvas 

de ruptura, tais como: o volume de ruptura, a quantidade adsorvida na ruptura e a altura da 

zona de transferência de massa (ZA) (FERNANDES, 2008). A Figura 33 apresenta a curva 

de ruptura para o processo de adsorção em coluna. 
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Figura 33 - Curva de ruptura para o processo de adsorção em coluna. Onde o tempo de 

ruptura é dado pela equação sigmoidal: 𝑡𝐵 = ∫ (1 −
𝐶𝑠

𝐶0
)  𝑑𝑡

𝑡𝑆

0
 

 

 

onde: Ca0, Cb0, Cc0 e Cd0 é a concentração na entrada; Cai, Cbi, Cci e Cdi é a concentração 

na saída da coluna; tB é o tempo de breakthrough (ruptura), é o tempo no qual a concentração 

do efluente é 2 % da concentração afluente; tS é o tempo de saturação, é o tempo no qual 

todas as partículas adsorventes do leito fixo são saturadas e não ocorre mais adsorção de 

adsorbato. Fonte: Adaptado de Cavalcante, (2016). 

 

Pachathu et al. (2016) avaliou o processo de adsorção em coluna de leito fixo através 

das Equações 10 a 13. 

● Capacidade total de adsorção da coluna: 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄𝐴

1000
= ∫ 𝐶𝑎𝑑𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0

 
 (10) 

onde: Q é a vazão volumétrica de alimentação da coluna; A é a área sob a curva de avanço 

(concentração x tempo) e Cad = C0 − Ct. 
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● Capacidade de adsorção no equilíbrio: 

𝑞𝑒𝑞(𝑒𝑥𝑝) =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
  (11) 

 m é a massa seca total do adsorvente em g. 

● Quantidade total de moléculas de óleo alimentadas na coluna: 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶0𝑄𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
 

(12) 

 

● Percentual de remoção das moléculas de óleo: 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 (13) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentadas e descritas as biomassas aplicadas (todas elas são 

típicas da região Nordeste), o processo para produção do biocarvão e carvões ativados, bem 

como o sistema experimental integrado (coalescedor e coluna de leito fixo) que foi 

desenvolvido e os equipamentos e periféricos utilizados. Além disso, são detalhadas as 

metodologias dos procedimentos experimentais e as técnicas de caracterização dos 

adsorventes que foram praticadas. 

Os experimentos no sistema integrado desenvolvido foram realizados no Laboratório 

de Sistemas de Separação e Otimização de Processos (Lassop), Campus A. C. Simões, 

Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e as análises de caracterização das biomassas e 

carvões foram realizadas em parceria com os seguintes laboratórios: Laboratório de 

Tecnologia de Nanosistemas Carreadores de Substâncias Ativas (TecNano), Laboratório de 

Síntese de Catalisadores (LSCat), Laboratório de Tecnologia de Bebidas e Alimentos 

(LTBA), Laboratório de Eletroquímica Aplicada (Leap) e laboratório do curso de Química 

do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), campus Maceió. 

A Figura 34 apresenta as macroetapas realizadas neste trabalho. 

 

Figura 34 - Macro etapas do trabalho, identificando os processos de separação utilizados 

(coalescência e adsorção), bem como seleção, preparo e caracterização dos adsorventes 

empregados 

 
Fonte: Autora (2018). 
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3.1 BIOMASSAS UTILIZADAS 

A fibras utilizadas nesse trabalho são típicas do Brasil e fáceis de serem encontradas 

na região Nordeste.  

 

3.1.1 Biomassas utilizadas no leito do coalescedor 

3.1.1.1 Fibra do coco - Cocos nucifera 

As cascas do coco seco, Figura 35A, são resíduos e foram fornecidas por um produtor 

de Coruripe, litoral sul de Alagoas.  No Laboratório de Sistemas de Separação e Otimização 

de Processos (Lassop) foram lavadas, secas ao ar livre e posteriormente desfibradas em um 

moinho de facas (Ecirtec/MPE40). Para a confecção do leito do coalescedor foi utilizado o 

mesocarpo (feixe de fibras), Figura 35B. 

 

Figura 35 A/B - Vista parcial do coco seco in natura e do mesocarpo desfibrado 

 

 

 

A 

 

 

 

B 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.1.1.2 Bucha vegetal - Luffa cylindrica 

A bucha vegetal, Figura 36, foi colhida em Taquarana, interior de Alagoas. No 

Laboratório de Sistemas de Separação e Otimização de Processos (Lassop) foram lavadas e 

secas ao sol durante três dias; após a remoção da casca e das sementes a esponja foi cortada 

na vertical e em seguida cortada longitudinalmente em duas metades para a montagem do 

leito. 

↗  

↙  

Mesocarpo 

Epicarpo 
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Figura 36 A/B - Vista parcial da bucha vegetal com e sem casca 

 

A 

 

B 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.1.2 Biomassa utilizada para a produção dos carvões 

3.1.2.1 Ouricuri - Syagrus coronata 

● Obtenção e preparação da matéria-prima 

O material utilizado, fruto do ouricuri (Syagrus coronata), Figura 37A, foi coletado 

na região metropolitana de Maceió. No Laboratório de Sistemas de Separação e Otimização 

de Processos (Lassop) foi levado a estufa (Orion/515) a 60 ºC, durante sete dias. Esse período 

permite que o albúmen (amêndoa) se desprenda do endocarpo, Figura 37B. Em seguida, a 

amostra foi lavada com água corrente e seca ao ar livre, moída em um moinho de rolos 

(Lombard/Modelo 7). Após a moagem, foi retirado o endocarpo (material lignificado que 

envolve a amêndoa), Figura 37C. 
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Figura 37 A/B/C - Vista parcial do fruto in natura e do endocarpo moído da Syagrus 

coronata 

A 

 

B 
C 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.2 PRODUÇÃO DOS CARVÕES UTILIZADOS PARA O ESTUDO DE ADSORÇÃO 

 

3.2.1 Pirólise 

O endocarpo do ouricuri (Syagrus coronata) foi pirolisado para a obtenção do 

biocarvão a ser utilizado na adsorção em coluna de leito fixo. A pirólise foi realizada em um 

aparato experimental, Figura 38. O mesmo consiste da montagem dos seguintes 

equipamentos: forno tubular (Jung/LT62010) aquecido por resistências elétricas que podem 

chegar a 1000 ºC, dotado de controlador de temperatura e de taxa de aquecimento 

(JUNG/J400), sistema de resfriamento para coleta do bio-óleo composto por dois 

condensadores de vidro consecutivos, ambos conectados a um kitassato e o último a uma 

bomba de vácuo (Prismatec/modelo 131). Os gases eram liberados para um recipiente 

contendo água, a fim de que parte fosse retido. Para a refrigeração dos condensadores foi 

utilizado um banho termostatizado (Tecnal/TE-184). 

Figura 38 - Unidade de pirólise 

 

Fonte: Autora (2018). 

↗  
Endocarpo 

↙  
Albúmen 
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O biocarvão, Figura 39, foi produzido a 500 ºC, com taxa de aquecimento de 10 

°C/min e tempo de residência de 120 minutos. A temperatura do banho foi mantida a 1 °C. 

A massa inicial usada em cada batelada foi de aproximadamente 700 g.  

Após o resfriamento do forno, o biocarvão produzido foi pesado e calculado o 

rendimento da reação. O produto aquoso da pirólise armazenado no kitassato foi 

disponibilizado para outra linha de pesquisa do Laboratório de Sistemas de Separação e 

Otimização de Processos (Lassop). 

O rendimento do produto da pirólise foi calculado a partir da Equação 14. 

 

𝑅 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100      (14) 

 

Figura 39 - Vista parcial do biocarvão do endocarpo do ouricuri 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.2 Ativação 

O biocarvão foi submetido à ativação em duas etapas: a química com os agentes 

ativantes: H3PO4, H2SO4 e NaOH e a física com posterior carbonização na unidade de 

pirólise.  

A Tabela 5 apresenta os reagentes utilizados para a produção dos carvões ativados. 
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Tabela 5 - Reagentes utilizados na ativação química do biocarvão 

Reagente Marca 
Massa 

Molar 
Densidade Pureza 

Ácido fosfórico Dinâmica 98,0 g/mol - Mín. 85,0% 

Ácido sulfúrico FMaia 98,1 g/mol 
1,84 (g/mL 

a 25 °C) 
Mín. 95,0% 

Hidróxido de sódio 

micropérola P.A. 
Synth 40,0 g/mol - Mín. 98,0% 

Fonte: Autora (2018) 

 

A solução química dos agentes ativantes foi preparada a 8 mol/L e adicionada ao 

material precursor na concentração de 1:1 (p/v), em seguida foi colocada na incubadora 

(Solab/Shaker SL 222) a 120 rpm, 60 ºC, durante 2 horas. Em seguida, a solução foi filtrada 

e o biocarvão impregnado com o agente ativante foi colocado na estufa a 110 ºC, durante 12 

horas. Em seguida, o material foi tratado termicamente na unidade de pirólise, sob as 

seguintes condições: temperatura de 750 ºC, taxa de aquecimento de 20 °C/min e tempo de 

residência de 120 minutos. Após o tratamento térmico, o material foi lavado com água 

destilada até pH próximo de 7 e colocado na estufa a 110 ºC, durante 12 horas. As etapas 

para a ativação do biocarvão estão apresentadas na Figura 40. 

 Os procedimentos de ativação química, tratamento térmico e lavagem dos resíduos 

foram estabelecidos baseados em dados literários sobre produção de carvão ativado por 

ativação química de biomassas (JUNIOR, 2004; LOZANO-CASTELLÓ et al., 2001; GUO 

et al., 2002).  
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Figura 40 - Etapas para a produção de carvão ativado 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Antes do biocarvão e carvão ativado serem utilizados nas colunas de adsorção, eles 

foram triturados em uma prensa hidráulica (Bovenau/P15 ST) e posteriormente separados 

em diferentes tamanhos de partículas utilizando peneiras granulométricas (Granutest). Dois 

tamanhos de partículas diferentes foram utilizados. O primeiro tamanho selecionado foi 

referente as amostras que passaram da peneira Tyler 32 (0,5 mm) e ficaram retidas na peneira 

Tyler 48 (0,3 mm) e o segundo tamanho de partícula foram as que passaram da peneira Tyler 

48 (0,3 mm) e ficaram retidas na peneira Tyler 100 (0,149 mm). A Tabela 6 apresenta os 

carvões que foram produzidos para o estudo de adsorção. 

 

Tabela 6 - Carvões utilizados na coluna de leito fixo 

Carvão Ativação 

Biocarvão Ouricuri Sem ativação 

Biocarvão Ouricuri H3PO4 

Biocarvão Ouricuri H2SO4 

Biocarvão Ouricuri NaOH 

Fonte: Autora (2018). 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS BIOMASSAS E ADSORVENTES 

 Todas as biomassas utilizadas foram caracterizados através das técnicas apresentadas 

abaixo. 

 

3.3.1 Umidade 

A determinação da umidade foi realizada pelo método gravimétrico convencional, 

através da balança de determinação de umidade (Marconi/ID-50). Foi pesado 1 g de cada 

adsorvente em uma placa de alumínio que foi aquecida à temperatura de 105 ºC. O processo 

foi mantido até peso constante. 

 

3.3.2 Análise termogravimétrica 

A análise termogravimétrica (TG) foi realizada para quantificar a perda de massa da 

amostra referente à remoção dos compostos orgânicos. Para isto foi utilizada a termobalança 

(Shimadzu/DTG 60H), com uma razão de aquecimento de 10 oC/min desde a temperatura 

ambiente até 800 oC, sob atmosfera dinâmica de ar sintético com vazão de 50 mL/min. As 

amostras foram acondicionadas em cadinhos de platina de 70 μL e massa de 

aproximadamente 4 mg. 

 

 

3.3.3 Espectrometria de energia dispersiva de raios – X (EDX) 

A análise foi realizada para identificar a presença de compostos inorgânicos. Foi 

utilizado o espectrômetro de fluorescência de raio-X dispersivo de energia 

(Shimadzu/EDX-7000/8000).  

Muitos componentes químicos elementares podem ser analisados em um ponto ou 

região da superfície e a resposta é dada em porcentagem mássica de cada elemento 

presente nos adsorventes. 

 

3.3.4 Difração de raios-X  

A análise de difração de raios-X (DRX) foi realizada para a determinação das fases 

cristalinas presentes nos materiais. Foi utilizado um difratômetro (Shimadzu/XRD 7000) 
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empregando filtros de Ni utilizando radiação CuKα (λ = 1,54060 Å). Os dados foram 

coletados em uma faixa angular (2θ) entre 10-90°.  

 

3.3.5 Infravermelho por transformada de Fourier 

As bandas das ligações químicas foram obtidas através da técnica de espectroscopia 

do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) registrados em um espectrofotômetro 

(Thermo Scientific/Nicolet iS10) com precisão: 4000 a 400 cm-1 empregando a técnica de 

pastilha de KBr. 

 

3.4 UNIDADE EXPERIMENTAL – SISTEMA INTEGRADO: COALESCEDOR E 

COLUNA DE LEITO FIXO 

O sistema integrado para o tratamento da água produzida real fornecida pela 

Petrobras, Campo Pilar-AL, foi montado no Laboratório de Sistemas de Separação e 

Otimização de Processos (Lassop). A Figura 41 apresenta todas as etapas necessárias para o 

funcionamento da estação de tratamento de efluentes, evidenciando a utilização das 

biomassas. 

 

Figura 41 - Fluxograma do processo 

 

Fonte: Autora (2018). 
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3.4.1 Descrição da unidade piloto 

O sistema de tratamento integrado é constituído por um coalescedor de leito 

horizontal, uma coluna de leito fixo, duas bombas, quatro tanques, um transmissor de pressão 

e periféricos.  A Figura 42 apresenta a unidade piloto de forma detalhada. 

 

Figura 42 - Esquema da unidade experimental: representação B (bomba) e V (válvula) 

 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A água produzida (AP) ao chegar no Lassop é acondicionada no tanque de água 

produzida (capacidade para 150 L), esse tanque possui agitador mecânico (MS) na rotação 

de 1000 rpm, pois é necessário manter a emulsão estável. A bomba (B1) (Masterflex/7591-

55) é utilizada para transferência da AP para o coalescedor, a válvula V1 é utilizada para 

fazer a amostragem da alimentação (AP na entrada do coalescedor); em todos os 

experimentos a amostragem neste ponto foi realizada em triplicata. A válvula V2 é de 

alimentação do coalescedor e deve permanecer sempre aberta, só deve ser fechada no 

momento de coleta das amostras. O coalescedor horizontal foi produzido no Lassop, o mesmo 

é de acrílico e possui as seguintes dimensões: 87 cm de comprimento, 9,4 cm de diâmetro 
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interno e 10 cm de diâmetro externo. O coalescedor possui inclinação de aproximadamente 

5º, o que facilita o acúmulo de óleo durante o percurso. Dois tipos de leitos foram avaliados 

no coalescedor: fibra de bucha vegetal e fibra de coco. Um transmissor de pressão diferencial 

(Yokogawa/EJA 11OA) foi inserido no coalescedor para registrar o diferencial de pressão 

antes e após o leito. Acoplado ao transmissor existe um condicionador de sinal (Telastec) que 

envia os dados para o computador, os dados são transmitidos em mmCa a cada segundo e 

armazenados em uma planilha em Excel. O coalescedor possui uma válvula acoplada (V3) 

para a retirada do óleo, pois após a AP passar pelo leito, as gotas de óleo coalescidas sobem 

para o topo do equipamento devido diferença de densidade. A retirada do óleo é feita ao 

término de cada rodada experimental. 

 A água tratada segue para o tanque de água tratada I (capacidade para 100 L), na 

tubulação existe um ponto de coleta de água tratada, todas as amostras neste ponto foram 

coletadas em duplicata. A bomba peristáltica (B2) (Watson Marlow SciQ/323) transfere o 

efluente tratado para a coluna de leito fixo, coluna produzida em acrílico nas seguintes 

dimensões: 10 cm de comprimento; 1,93 cm de diâmetro interno e 2,5 cm de diâmetro 

externo. Foram avaliados dois tipos de agentes adsorventes na coluna: biocarvão e carvão 

ativado com NaOH. O efluente tratado segue para o tanque de água tratada II (capacidade 

para 30 L), na linha de transferência há um ponto de coleta, neste ponto todas as coletas foram 

realizadas em duplicata. 

O sistema real integrado que foi montado para o tratamento da água produzida de 

petróleo está apresentado na Figura 43 A/B. A primeira etapa do tratamento (coalescência) 

consta na imagem A e a segunda (adsorção) na imagem B. 

 

Figura 43 A/B - Unidade experimental: coalescedor e coluna de adsorção 

 

 

água 

produzida 

B1 

V1 
V2 V3 
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A 

 

 

 

B 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.4.2 Água produzida utilizada no experimento 

A água produzida de petróleo foi fornecida pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras), unidade Pilar. A Figura 44 apresenta o processo básico da Unidade Pilar e o 

ponto de coleta do efluente que foi fornecido para pesquisa. 

 

Figura 44 - Processo básico da Unidade Pilar-AL 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A água produzida utilizada nesta pesquisa foi coletada na saída dos tratados de óleo 

(TOs) nos dias 21/11/17, 28/11/17, 06/12/17, 09/01/18, 17/01/18, 24/01/18, 03/04/18, 

25/04/18 e 09/05/18. As retiradas foram realizadas em seis bombonas de 20 L, totalizando 

120 L em cada dia. A Tabela 7 apresenta as características da água produzida fornecida. 

água 

tratada I  

B2 
água 

tratada II 

V4 
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Tabela 7 - Características da água produzida fornecida 

Propriedade Resultado 

Salinidade (mg/L) 178.835 

Sólidos suspensos (mg/L) 40 

pH 5,6 – 5,8 

TOG (mg/L) 80 - 120 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.5 DESENVOLVIMENTO DOS EXPERIMENTOS 

3.5.1 Testes de comissionamento - Determinação do tipo de leito 

3.5.1.1 Coalescedor em leito 

  Após a montagem do sistema integrado foi realizado o comissionamento da unidade, 

sendo analisada a seguinte condição de operação: vazão de alimentação da água produzida e 

tipo de leito utilizado no coalescedor, o Quadro 3 apresenta as condições avaliadas. Esta fase 

de testes foi de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa bem como para obter 

resultados satisfatórios.  

 

Quadro 3 - Condições do teste de comissionamento do coalescedor 

Material leito 
Comprimento 

do leito (cm) 

Vazão de 

alimentação 

(L/h) 

Tempo  

(min) 

Fibra do coco 15 

40 10; 20; 30 

60 10; 20; 30 

80 10; 20; 30 

Fibra da bucha 

vegetal 
15 

40 10; 20; 30 

60 10; 20; 30 

80 10; 20; 30 

Fonte: Autora (2018).  

 

Os leitos de bucha vegetal e fibra de coco, Figura 45 A/B respectivamente, foram 

acondicionados em um cesto cilíndrico feitos com tela de aço inoxidável com aberturas de 2 

mm e nylon. O nylon foi utilizado para o fechamento do cesto. Os cestos foram produzidos 

de forma que ficassem ajustados ao diâmetro interno do coalescedor (9,4 cm de diâmetro 

interno). Os experimentos foram realizados em estado estacionário, antes de iniciar o 

experimento o cesto com a fibra compactada foi mergulhado em petróleo para promover a 

saturação do leito. 
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Figura 45 - Leito de bucha vegetal e leito de fibra de coco 

 

A 

 

B 

Fonte: Autora (2018). 

 

Durante os testes de comissionamento foram avaliados os dois tipos de leito: bucha 

vegetal e fibra de coco e a vazão de alimentação avaliada foi de 40, 60 e 80 L/h, que 

corresponde, respectivamente as velocidades superficiais 5,8; 8,7 e 11,5 m/h, em relação ao 

diâmetro do coalescedor. O comprimento do leito em todos os experimentos foi de 15 cm. 

Dos dois tipos de leitos avaliados, a fibra de coco foi o material que apresentou melhores 

resultados, em termos de eficiência de remoção de óleo da água produzida, associada a vazão 

de 40 L/h ou 5,8 m/h. 

 

3.5.1.2 Coluna de leito fixo 

Conforme descrito no ITEM 3.2, quatro tipos de carvões foram produzidos durante 

a pesquisa, no entanto, conforme planejamento experimental (ITEM 3.6) apenas dois tipos 

foram utilizados na coluna de leito fixo, pois inicialmente foi avaliada a capacidade adsortiva 

dos três tipos de carvões ativado produzidos em um sistema de banho finito. 

 Os experimentos de adsorção de óleo em banho finito foram realizados para avaliar 

a capacidade adsortiva do carvão ativado com NaOH, carvão ativado com H2SO4 e carvão 

ativado com H3PO4.  

O experimento foi realizado com seis amostras (experimento em duplicata), em 

erlenmeyer de 250 mL, contendo em cada erlemeyer, 0,5 g do adsorvente e 200 mL de água 

produzida com concentração inicial conhecida. Logo após, os erlenmeyers foram colocados 
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em uma incubadora (Shaker SL 222/Solab), a temperatura de 30 0C, sob agitação constante 

de 160 rpm, durante 2 horas. Em seguida a mistura foi deixada em repouso durante duas 

horas para que o carvão ficasse sobrenadando. Em seguida, com uma pipeta foi coletada uma 

alíquota (20 mL) da solução que foi submetida ao processo de extração do óleo presente com 

hexano, processo apresentado no ITEM 3.8, e com isto a concentração de óleo extraído foi 

determinada. 

A capacidade de adsorção dos carvões ativados em mg/g (qt), foi calculada de acordo 

com a Equação 15, relacionando a concentração de óleo na fase líquida a um determinado 

momento em mg/L (Ct), a concentração inicial de óleo na mistura em mg/L (C0), o volume 

da mistura em L (V) e a massa de adsorvente em g (W). A quantidade percentual de óleo 

removida é dada pela Equação 16. 

 

                                                                                   (15)            

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 =
(𝐶0−𝐶𝑡)

𝐶0
× 100%                                                                                       (16) 

Dos três tipos de carvões ativado avaliados, o carvão ativado com NaOH foi o 

adsorvente que apresentou melhores resultados, em termos de eficiência de remoção de óleo 

da água produzida. 

 

3.6 REALIZAÇÃO DAS CORRIDAS EXPERIMENTAIS 

 Após os testes de comissionamento que determinou o tipo de carvão ativado mais 

eficiente para o experimento em coluna de leito fixo e o material do leito e vazão de 

alimentação com maior eficiência em relação ao coalescedor, foi montado o planejamento 

fatorial completo 23 para a realização das corridas experimentais no sistema integrado 

(coalescedor mais coluna de leito fixo), onde os fatores avaliados foram: tipo de carvão, 

diâmetro médio da partícula e vazão de alimentação da coluna de leito fixo. O Quadro 4 

apresenta a visão geral do cronograma experimental. 
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Quadro 4 - Planejamento fatorial completo 23. CA (carvão ativado) 

Fatores Nível inferior (-1) Nível superior (+ 1) 

Diâmetro médio 0,149 – 0,3 mm 0,3 – 0,5 mm 

Vazão de alimentação 2,2 L/h 4,4 L/h 

Tipo do carvão Biocarvão CA NaOH 

Fonte: Autora (2018).  

 

As melhores condições de operação do coalescedor, definidas no ITEM 3.5.1 foram 

mantidas fixas e amostras do afluente de entrada e do efluente de saída do coalescedor foram 

coletadas nos seguintes tempos: 10, 20, 30 e 60 minutos e analisadas quanto ao TOG. Com 

esses resultados, a eficiência do coalescedor foi calculada.  

As amostras na saída da coluna de leito fixo foram coletadas após 30 minutos de 

operação do coalescedor nos seguintes tempos: 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100, 110 e 120 minutos e analisadas quanto ao TOG para determinação da eficiência da 

coluna de leito fixo. 

 

3.7 ANÁLISE DO TEOR DE ÓLEOS E GRAXAS - TOG 

As análises do teor de óleos e graxas foram realizadas com auxílio do 

espectrofotômetro Shimadzu (UV-1800), com faixa de comprimento de onda de 400 – 800 

nm. O método utilizado foi o de espectrofotometria de absorção molecular. As leituras no 

espectrofotômetro foram realizadas utilizando comprimento de onda de 400 nm em  

conformidade com Dacal, (2017). 

Para a análise da concentração de óleo adiciona-se 12 mL de hexano (solvente 

extrator) a uma amostra aquosa de 20 mL de água produzida contendo óleo disperso. A 

amostra é agitada e em seguida deixada em repouso até que se formem duas fases visualmente 

distintas, Figura 46, apresenta a extração e separação das fases. A fase mais densa é composta 

basicamente de água e a fase mais leve, de solvente e óleo. A água é drenada e retira-se uma 

alíquota da fase leve, solvente e óleo, leva-se a cubeta e efetua-se a medição da absorbância. 

Para utilizar este método foi construída uma curva de calibração para extração de óleo com 

hexano (ITEM 3.8). 
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Figura 46 - Extração do óleo com hexano 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.8 CONSTRUÇÃO DA CURVA PADRÃO PARA DETERMINAÇÃO DO TOG (TEOR 

DE ÓLEOS E GRAXAS) 

Para a determinação do TOG foram avaliados diferentes equipamentos (UV mini-

1240/Shimadzu e UV 1800/Shimadzu). O método aplicado foi o mais usual, através da 

determinação da absorbância da amostra. As leituras no espectrofotômetro foram realizadas 

utilizando comprimento de onda de 400 nm, apresentando como resultado o valor da 

absorbância. 

 

3.8.1 Método baseado na determinação da absorbância da amostra 

Inicialmente foi preparada uma solução padrão de petróleo em hexano com 

concentração próxima de 500 mg/L. O valor escolhido foi 500 mg/L, pois a concentração 

real da água produzida fornecida pela Petrobras já era conhecida e não ultrapassava esse 

valor. 

A partir dessa concentração padrão foram feitas diluições próximas de 5, 10, 15, 25, 

50, 100, 200, 300 mg/L. A leitura do baseline e auto zero (branco) foram realizadas utilizando 

hexano puro. A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos no UV mini-1240/Shimadzu e no 

UV 1800/Shimadzu. 



107 

 

 

 

Tabela 8 - Leitura das absorbâncias das soluções padrões preparadas com hexano e petróleo. 

λ=400nm  

Concentração  

(mg/L) 

Absorbância  

UV mini-1240 

Absorbância  

UV 1800 

0 0 0 

6,16 0 0,002 

10,28 0 0,006 

16,44 0 0,009 

24,67 0,001 0,012 

49,34 0,010 0,024 

100,74 0,026 0,037 

201,48 0,053 0,057 

300,17 0,088 0,096 

501,66 0,148 0,152 

Fonte: Autora (2018).  

Com os valores das concentrações e sua respectiva absorbância foi construída a curva 

de calibração, representada na Figura 47.  

 

Figura 47 - Curva de calibração para o solvente hexano + petróleo em λ=400nm 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

 

Aos pontos plotados adicionou-se a curva de tendência e a equação da reta. Para 

ambos os casos, o coeficiente de correlação (R2) encontrados para as curvas obtidas pela 

regressão linear realizada foram altos, valores próximos de 1. O equipamento UV mini-1240 

apresentou maior coeficiente de correlação 0,9987; no entanto para concentrações muito 
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baixas, entre 0 e 16 mg/L o valor da absorbância foi zero, enquanto que o equipamento UV-

1800 determinou o valor da absorbância para baixas concentrações. Sendo assim, as 

determinações de TOG neste trabalho foram feitas através da sua correlação com as medidas 

da absorbância, conforme apresentado na Equação 17, utilizando o equipamento UV-1800: 

𝑇𝑂𝐺 = 𝐴. 𝐴𝑏𝑠 + 𝐵       (17) 

onde: Abs é o valor da absorbância, A = 3.367,2 e B = - 13,23. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados obtidos 

durante a pesquisa, como caracterização das biomassas, caracterização do biocarvão e carvão 

ativado produzidos, resultados dos testes de comissionamento da unidade experimental, bem 

como os resultados experimentais obtidos pelo sistema experimental integrado (coalescedor 

de leito e coluna de leito fixo) que foi desenvolvido. Também são discutidos os resultados 

do planejamento experimental do sistema integrado, verificando a influência das variáveis 

analisadas. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS BIOMASSAS UTILIZADAS 

Os resultados das caracterizações são comparados com dados da literatura, sempre 

que possível. 

4.1.1. Umidade 

A Tabela 9 apresenta o valor da umidade das biomassas determinada a temperatura 

de 105°C, cujo procedimento está descrito na Seção 3.3.1 do capítulo 3. 

 

Tabela 9 - Resultado do teor de umidade das biomassas utilizadas 

Amostra Umidade (%) 

Ouricuri 8,50 

Fibra do coco 10,47 

Bucha vegetal 9,97 

Fonte: Autora (2018). 

 

 As três biomassas apresentaram teores de umidade próximos, a fibra do coco 

apresentou um valor um pouco maior. No entanto, o valor encontrado está de acordo com o 

valor apresentado por Bispo (2018). O ouricuri apresentou o menor teor de umidade. Bai & 

Brown (2014) afirmam que quanto menor o valor da umidade presente na biomassa, menor 

a energia necessária para o processo de pirólise e menor a produção de fase aquosa. O ouricuri 

foi pirolisado para a produção do biocarvão e carvão ativado. 
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4.1.2 Análise termogravimétrica 

Conforme descrito na Seção 3.3.4 do capítulo 3 um dos objetivos da análise 

termogravimétrica é quantificar a perda de massa da amostra. 

A literatura sugere que o perfil de perda de massa da amostra pode ser classificada de 

três formas distintas: 1) Diminuição inicial do peso da massa devido a um evento de perda 

de água. 2) Região de decomposição do material lignocelulósico devido à pirólise, cujas 

percentagens de perda de massa e intervalos de temperatura são observadas em cada etapa 

da curva de TG. 3) Zona de carbonização onde o peso e a temperatura se mantêm constantes 

restando apenas o material inerte sob a forma de cinzas (SEFAIN & EL-KALYOUBI, 1984). 

 A análise dos dados obtidos foi realizada com base na curva de TG que apresenta o 

início e o final da degradação térmica da biomassa fornecendo informações importantes para 

a realização da pirólise. 

A Figura 48 apresenta as curvas de TG do ouricuri (Syagrus coronata), fibra do coco 

(Cocos nucifera) e bucha vegetal (Luffa cylindrica), respectivamente.  

A Tabela 10 foi montada com base nas curvas de TG, a mesma apresenta as principais 

perdas de massa em percentual observadas na Figura 48. 

 

 

Tabela 10 - Eventos térmicos das biomassas analisadas por TG 

Biomassa Estágios Evento térmico 
Temperatura 

ºC 

Perda de 

massa 

% 

Ouricuri 

1º Perda de água 30-162  9,0 

2º 
Decomposição da biomassa 

lignocelulósica 
163-550 80,0 

3º Carbonização (carvão e cinza) 551-800 90,0 

Fibra do 

coco 

1º Perda de água 30-170 6,0 

2º 
Decomposição da biomassa 

lignocelulósica 
171-480 90,0 

3º Carbonização (carvão e cinza) 481-800 92,0 

Bucha 

vegetal 

1º Perda de água 30-150 10,0 

2º 
Decomposição da biomassa 

lignocelulósica 
151-500 75,0 

3º Carbonização (carvão e cinza) 501-800 85,0 

Fonte: Autora (2018). 

Conforme pode ser observado na Figura 48, verifica-se que o ouricuri possui maior 

estabilidade mecânica, devido ao alto teor de lignina apresentado por essa biomassa. De 

acordo com Machado et al. (2018) a lignina fornece rigidez, resultando em boas propriedades 
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mecânicas. A decomposição da lignina ocorre em uma ampla faixa de temperatura, entre 200 

°C e 500 °C. 

 

Figura 48 - Curvas de TG das amostras de ouricuri, fibra do coco e bucha vegetal 

  

 

Fonte: Autora (2018).  

 

4.1.3 Espectrometria por energia dispersiva de raios X (EDX) 

A análise de EDX permitiu determinar os teores de elementos químicos inorgânicos 

constituintes das biomassas utilizadas. Na caracterização, verificou-se a presença de 9 

elementos químicos. Os resultados encontrados se apresentam dentro da faixa observada em 

dados da literatura apresentados por Lima, (2017). 

Os resultados da espectrometria por energia dispersiva de raios X das biomassas 

encontram-se na Tabela 11. 

Ouricuri Coco 

Bucha 

vegetal 
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Tabela 11 - Resultado espectrometria por energia dispersiva de raios X das biomassas 

utilizadas 

Elemento 

Ouricuri Fibra do coco 
Bucha 

vegetal 

Resultado 

obtido 

Lima 

(2017) 

Resultado 

obtido 

Miranda 

(2009) 

Resultado 

obtido 

Na, K 42,0 65,5 73,8 71,5 66,1 

Fe 9,8 13,6 2,4 1,5 0,9 

Ca 30,2 N.D.e 15,2 12,8 17,5 

P 2,7 4,9 0,7 N.D.e 0,9 

Si 8,9 N.D.e 5,0 N.D.e 0,7 

S 2,0 3,1 0,8 1,2 0,8 

Cu 1,6 4,1 0,4 0,3 0,2 

Ti 1,7 N.D.e N.D.e N.D.e N.D.e 

Fonte: Autora (2018); N.D.e (não detectado experimentalmente). 

 

Com base nos resultados, é possível verificar que os elementos sódio, potássio e cálcio 

estão presentes em maior proporção mássica nas três biomassas avaliadas, isso pode ser 

explicado pelos níveis de nutrientes que o solo onde essas biomassas foram cultivadas possui, 

pois esses metais são muito importantes para a nutrição das plantas e as mesmas são capazes 

de incorporá-los em suas estruturas (WASTOWSKI et al., 2010; BRAZ, 2014).  

 

 

4.1.4 Difração de Raios X 

 Por meio dos difratogramas de raios X é possível observar que as três biomassas 

apresentaram um pico principal na região 2 θ = 22º. Os difratogramas de raios X das amostras 

de biomassa são apresentados na Figura 49, cujos perfis apresentam similaridade com aqueles 

descritos nos estudos da literatura (BARNETTE et al., 2012; DRIEMEIER & CALLIGARIS, 

2011; PARK et al., 2010). 
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Figura 49 - Curvas de DRX das amostras de ouricuri, fibra do coco e bucha vegetal 

 

Fonte: Autora (2018).  

 

Analisando o gráfico do DRX, é possível observar a característica parcialmente 

amorfa dos materiais lignocelulósicos devido à presença da celulose e lignina, fazendo 

destes, estruturas com ausência de pura cristalinidade. O difratograma apresenta um pico de 

alta intensidade, 22º, referente a presença de celulose e dois picos menores, 15 e 35º, 

relacionados a presença de hemicelulose e lignina, respectivamente. O resultado obtido 

corrobora com o DRX dos autores Barnette et al. (2012) e Machado et al. (2018), o qual 

encontraram picos semelhantes para materiais lignocelulósicos. A celulose é um composto 

que possui duas formas cristalinas distintas I alfa e Iβ (DRIEMEIER e CALLIGARIS, 2011). 

O pico apresentado é típico do padrão de DRX da celulose alfa (NWADIOGBU, AJIWE e 

OKOYE, 2016). Grupos hidroxila presentes em macromoléculas de celulose são envolvidos 

em um número de ligações de hidrogênio intra e intermoleculares, que resultam em vários 

arranjos cristalinos ordenados (PARK et al., 2010). 

 

4.1.5 Infravermelho por transformada de Fourier 

Através da espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

foi possível identificar as principais bandas de absorção presentes nas biomassas utilizadas, 

conforme apresentado na Figura 50. 
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Figura 50 - FTIR das amostras de ouricuri, fibra do coco e bucha vegetal 

 
Fonte: Autora (2018). 

  

As bandas de vibração identificadas são próprias de materiais lignocelulósicos. Os 

espectros dos três materiais são semelhantes. As principais características são atribuídas à 

presença de lignina, hemicelulose e celulose, características das fibras naturais. A maior faixa 

é atribuída à deformação do grupo hidroxila OH. Para as três biomassas o pico ocorreu em 

3450 cm-1, esse resultado está de acordo com a análise termogravimétrica que apresentou 

uma parcela de perda referente a umidade (ALMEIDA et al., 2019). Em 1640 - 1626 cm-1, a 

banda de absorção observada está relacionada à deformação axial característica da faixa 

carbonílica (C = O) da lignina presente nas três biomassas. A faixa 1090 - 1100 cm-1 está 

relacionada com a deformação assimétrica de CH-O da celulose e hemicelulose. Os 

resultados obtidos com as caracterizações concordam com a literatura quando se trata de 

materiais lignocelulósicos (MEILI et al., 2016). 

 

4.2 PIRÓLISE 

4.2.1 Rendimento da pirólise 

  O biocarvão foi produzido a partir do ouricuri (Syagrus coronata) conforme 

metodologia descrita no capítulo sobre Materias e Métodos (Item 3.2.1). 

Foram realizadas sete bateladas com produção respectiva de sete lotes de biocarvão. 

O rendimento do produto sólido gerado no processo de pirólise (biocarvão) foi calculado a 
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partir da Equação 14. O rendimento médio foi entre 32-35%. Jean et al. (2019) encontrou 

rendimento entre 21,1-34,4% para a pirólise do Syagrus oleracea.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS ADSORVENTES 

4.3.1 Umidade 

A Tabela 12 apresenta o valor da umidade dos carvões produzidos, determinada a 

temperatura de 105°C, cujo procedimento está descrito na Seção 3.3.1 do capítulo 3. 

 

Tabela 12 - Resultado do teor de umidade dos carvões produzidos 

Amostra Umidade (%)* 

Biocarvão 5,81 

Carvão ativado com H3PO4 5,60 

Carvão ativado com H2SO4 3,09 

Carvão ativado com NaOH 5,58 
   *Desvio padrão foi inferior a 0,5%. 

Fonte: Autora (2018). 

 

 Dos quatro carvões produzidos o carvão ativado com ácido sulfúrico apresentou 

menor teor de umidade devido à alta capacidade de desidratação do ácido sulfúrico. O carvão 

ativado com ácido fosfórico e hidróxido de sódio possuem teores de umidade semelhantes. 

Os valores estão de acordo com os encontrados na literatura (PINTO et al., 2013). 

 

 

4.3.2 Espectrometria por energia dispersiva de raios X (EDX) 

Os resultados da análise elementar do biocarvão e carvões ativados encontram-se na 

Tabela 13. 
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Tabela 13 - Resultado da análise elementar dos carvões utilizadas 

Elemento 
Percentual de massa (%) 

Biocarvão CA H3PO4 CA H2SO4 CA NaOH 

Na, K 41,42 14,89 12,38 39,34 

Fe 30,82 1,50 19,39 13,57 

Ca 8,34 4,64 6,30 14,51 

P 8,26 78,22 N.D.e 3,99 

Si 4,59 N.D.e 6,23 5,16 

S 3,42 N.D.e 45,67 4,61 

Cu 1,42 0,73 N.D.e 3,48 

Zn N.D.e N.D.e 7,42 7,89 

Tb N.D.e N.D.e N.D.e 6,42 
   N.D.e (não detectado experimentalmente) 
Fonte: Autora (2018). 

 

 

Os elementos em maior proporção mássica no biocarvão é o potássio/sódio e o ferro, 

de modo similar ao observado pelos resultados de EDX, Tabela 11. Esse resultado está de 

acordo com o encontrado por Lima (2017). Os carvões ativados possuem em maior proporção 

elementos próprios da substância química utilizada no processo de ativação. O elemento 

químico em maior quantidade mássica no carvão ativado com ácido fosfórico é o potássio. 

No carvão ativado com ácido sulfúrico é o enxofre e no carvão ativado com hidróxido de 

sódio é o potássio e o sódio. 

 

4.4 UNIDADE EXPERIMENTAL – SISTEMA INTEGRADO: COALESCEDOR E 

COLUNA DE LEITO FIXO 

4.5 DESENVOLVIMENTO DOS EXPERIMENTOS 

4.5.1 Testes de comissionamento – Determinação do tipo de leito 

4.5.1.1 Coalescedor em leito 

A figura 51 apresenta o gráfico da eficiência dos materiais avaliados como leito no 

coalescedor, onde cada símbolo representa um tipo de material e a barra é o desvio padrão 

para cada medida. 
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Figura 51 -  Influência do tipo de leito versus velocidade do fluxo na eficiência do processo. 

No gráfico abaixo é possível visualizar três pontos para cada vazão e cada biomassa analisada 

dispostos sequencialmente em ordem crescente de eficiência de remoção com o tempo da 

coleta de 10, 20 e 30 min (maior tempo, maior eficiência) 

 

 
 

Fonte: Autora (2018). 

 

 

Em relação ao tempo de coleta, que compreendeu valores entre 10-30 min, a eficiência 

obteve no geral um aumento, mostrando uma relação proporcional entre essa variável e a 

redução de TOG do efluente. A bucha vegetal (Luffa cylindrica) apresentou eficiências 

relativamente baixas e um alto desvio padrão para todos os tempos, decrescendo com o 

aumento da vazão, tendo uma eficiência média de 53,8% (considerando todas as vazões e 

todos os tempos analisados). Mesmo para a vazão intermediária de 60 L/h que corresponde 

a velocidade superficial de 8,7 m/h, a eficiência foi baixa, apenas 51,1% (considerando o 

tempo de 10, 20 e 30minutos).  

A fibra do coco (Cocos nucifera), por outro lado apresentou resultados satisfatórios e 

baixo desvio padrão para todas a vazões avaliadas. Para todas as velocidades superficiais 

avaliadas o resultado foi acima de 80%. A média da eficiência de remoção de óleo foi de 

87,4%. O mesmo comportamento de diminuição da eficiência de remoção com o aumento da 

vazão foi observado, porém de menor intensidade. 

O efeito do aumento da vazão no processo de coalescência pode acarretar uma 

diminuição da eficiência do processo, existindo assim, uma faixa adequada de vazão, e 
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consequentemente da velocidade superficial, para que se alcance uma porcentagem de 

remoção do contaminante máxima (LI & GU, 2005).  

Logo, os estudos com o sistema integrado (coalescedor e coluna de leito fixo) foram 

realizados apenas utilizando o leito de fibra de coco no coalescedor e a vazão de alimentação 

do efluente foi mantida em 40 L/h e após 30 min de operação do coalescedor (percentual de 

remoção elevado) o mesmo foi integrado a coluna, visto que para ambos os materiais a vazão 

mais baixa e o maior tempo apresentaram as maiores taxas de remoção. Li & Gu (2005)  

obtiveram maiores eficiências nas vazões mais baixas (foram avaliadas vazões entre 180 e 

550  ml/min), utilizando coalescedor com leito granular e concentração de óleo entre 2000 e 

10000 mg/L. Fathy et al. (2017) avaliou a eficiência de uma coluna de leito fixo com altura 

de 5, 10 e 15 mm e vazão de 2,2; 5 e 8,4 ml/min, os resultados apresentaram que as melhores 

condições foram: vazão de 2,2 ml/min (vazão mais baixa), altura do leito de 5 mm e 

concentração inicial de condensado de óleo de 1000 mg/L. 

 

4.5.2 Avaliação operacional por equipamento e sistema integrado 

4.5.2.1 Coalescedor de leito 

Inicialmente é apresentado os resultados referentes ao leito do coalescedor, visto que 

é o primeiro equipamento a integrar o sistema de tratamento. A Figura 52 apresenta a 

eficiência do coalescedor por experimento (ensaio). Foram realizados quatro experimentos 

em datas diferentes com tempos de coleta entre 10-60 min para avaliar a cinética de remoção 

do óleo do efluente. A média do percentual de remoção de óleo da água produzida no 

coalescedor foi de 78% (representada pela linha vermelha central no gráfico).  

Como confirmado nos testes de comissionamento o maior tempo de operação do 

coalescedor resultou em uma maior eficiência de remoção de óleo do efluente. No entanto 

pelas repetições percebeu-se uma maior instabilidade do teor de óleo no coalescedor abaixo 

de 30 minutos, ocasionando maior desvio padrão, pois as eficiências variaram entre 60 e 

90%. 
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Figura 52 - Rodadas experimentais coalescedor. A linha vermelha tracejada se refere a média 

de eficiência alcançada considerando todos os experimentos nas seguintes condições 

operacionais: Leito = fibra de coco; comprimento do leito = 15 cm; vazão = 40 L/h 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

A Figura 53 apresenta a eficiência do coalescedor por ensaio. É apresentada a 

concentração média de entrada e de saída de óleo na água produzida por experimento (ensaio) 

e a eficiência do coalescedor em cada ensaio realizado considerando o tempo de 60 minutos. 

Nesse gráfico são apresentados seis ensaios, pois foram necessários dois ensaios adicionais 

para confirmação dos ensaios precedentes. 
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Figura 53 - Perfil de eficiência do coalescedor por rodada experimental. Condições 

operacionais: Leito = fibra de coco; comprimento do leito = 15 cm; vazão = 40 L/h 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

 

Percebeu-se que o percentual de remoção é em torno de 83 ± 7,6% (60 minutos). A 

média de concentração do efluente de entrada (sem tratamento) foi de 75 ± 9,9 mg/L e a 

média de saída após o tratamento foi de 12 ± 4,8 mg/L atendendo o TOG requisitado na 

legislação ambiental brasileira e americana que é de 29 mg/L (média mensal) e 42 mg/L 

(valor máximo diário). Esse resultado atende também a legislação do Egito e Mar Báltico 

que tem um padrão mais restritivo, 15 mg/L (média mensal) e 40 mg/L (valor máximo diário). 

Foi observado que quanto maior a concentração de entrada do efluente, maior é o percentual 

de remoção de óleo. 

 

4.5.2.2 Coluna de leito fixo 

Conforme descrito no ITEM 3.5.1.2 foi realizada uma avaliação prévia (teste de 

comissionamento) dos três carvões ativados produzidos com o objetivo de avaliar a 

capacidade adsortiva de óleo de cada um deles em um sistema de banho finito. 

 A Tabela 14 apresenta a capacidade de adsorção de cada carvão ativado calculada a 

partir da Equação 15 e 16. 
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Tabela 14 - Resultado dos experimentos realizados com os carvões ativados em banho finito. 

Cóleo = 120 mg/L, Temperatura = 30ºC, Cbiomassa = 2 g/L, Rotação = 160 rpm e Tempo = 2h 

Carvão ativado qt (mg/g) 
% de remoção de 

óleo 

Carvão ativado com H3PO4 5,40 20,23 

Carvão ativado com H2SO4 5,97 22,37 

Carvão ativado com NaOH 9,67 36,27 

   Desvios padrão foram menores que 4%. 

Fonte: Autora (2018). 

 

O carvão ativado com ácido fosfórico e ácido sulfúrico apresentou resultado 

semelhantes, percentual de remoção de óleo da água produzida em banho finito próximo a 

20%. O carvão ativado com NaOH por sua vez apresentou resultado superior. Logo, os 

estudos foram aprofundados utilizando como leito adsorvente em coluna de leito fixo o 

carvão ativado com hidróxido de sódio. Fathy et al. (2017) obteve 50-132 mg/g utilizando 

película fina de carbono amorfo (ACTF) de folhas de dendê e concentração de óleo de 100-

2500 mg/L, ou seja, houve maior saturação do carvão utilizando maior concentração de óleo.  

 

4.6 REALIZAÇÃO DAS CORRIDAS EXPERIMENTAIS 

4.6.1 Coluna de leito fixo 

 Após a realização dos testes prévios de comissionamento foi realizado o 

planejamento pelo método fatorial 2k que consiste em realizar experimentos com cada uma 

das combinações da matriz experimental e assim determinar as melhores condições 

experimentais através das interações dos fatores investigados (ANDRADE, 2014). 

 Conforme detalhado no ITEM 3.6 foi avaliado o tipo de carvão (biocarvão e CA 

NaOH), a vazão de alimentação (2,2 ou 4,4 L/h) e o diâmetro médio da partícula (0,149 – 0,3 

mm e 0,3 – 0,5 mm) utilizados na coluna de leito fixo. A Tabela 15 apresenta a matriz do 

planejamento para o fatorial 23, onde x1 é o tipo de carvão, x2 é a vazão, x3 o diâmetro médio 

e yi é o percentual de remoção de óleo da água produzida. 
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Tabela 15 - Matriz de um planejamento fatorial 23 

Ensaio 
Tipo de 

carvão (x1) 

Vazão (L/h) 

(x2) 

Diâmetro 

médio (mm) 

(x3) 

% de remoção 

de óleo  

(yi) 

1 -1 -1 -1 62,4 ± 3,54 

2 1 -1 -1 75,7 ± 0,35 

3 -1 1 -1 83,6 ± 2,12 

4 1 1 -1 64,4 ± 0,88 

5 -1 -1 1 51,9 ± 1,06 

6 1 -1 1 67,1 ± 1,72 

7 -1 1 1 54,8 ± 3,05 

8 1 1 1 45,4 ± 2,19 

Fonte: Autora (2018). 

 

 

Verificou-se uma forte variação entre o percentual de remoção do TOG do efluente 

com valores entre 45 e 84% o que leva a supor que haja efeito significativo de algumas das 

variáveis selecionadas. 

A partir do planejamento experimental foi utilizado o software Statistica 7.0 para 

calcular os efeitos das variáveis e suas interações. Os cálculos dos efeitos das variáveis e as 

interações entre elas demonstraram que a variável de maior influência no processo de 

adsorção foi o diâmetro médio da partícula, seguido pelos efeitos de interação entre o tipo de 

carvão e a vazão; logo as três variáveis (diâmetro médio da partícula, tipo de carvão e vazão) 

impactam no processo de adsorção. Esses resultados podem ser melhor visualizados através 

do Diagrama de Pareto na Figura 54. Os efeitos cujos retângulos estiverem à direita da linha 

divisória (p = 0,05) são estatisticamente significativos nos níveis estudados e devem ser 

considerados no modelo matemático (CALADO et. al., 2003). 
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Figura 54 - Diagrama de Pareto dos efeitos calculados 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

É importante ressaltar que a coluna de leito fixo operou como um ajuste fino, 

viabilizando o uso do efluente em poços (reinjeção). O valor médio de concentração de óleo 

na coluna de leito fixo foi de apenas 12,2 ± 4,8 mg/L (média de entrada), resultando em um 

percentual de remoção de óleo na coluna de 55 ± 3,4%. 

Como está sendo avaliada uma variável categórica (tipo de carvão) construir um 

modelo matemático para expressar a eficiência do processo em termos das variáveis do 

planejamento (tipo de carvão, vazão e diâmetro médio da partícula) não é possível.  

A Figura 55 A/B/C apresenta o comportamento do tipo de carvão pela vazão e 

diâmetro médio da partícula e a correlação da vazão com o diâmetro médio da partícula. 

Percebe-se que o biocarvão é capaz de tratar o efluente mesmo em vazões mais altas. 

Em vazões elevadas o carvão ativado obteve um percentual de remoção menor ao contrário 

do biocarvão, Figura 55 A. Thi et al. (2018) avaliou o efeito da vazão na remoção de amônia 

de águas subterrâneas utilizando carvão ativado com NaOH produzido a partir do sabugo de 

milho e percebeu que ao aumentar a vazão a eficiência do tratamento também foi reduzida. 

-,011203
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-,64654
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Dwivedi et al. (2008) encontrou resultado semelhante ao utilizar carvão da casca do coco 

para remoção de Pb (II) em coluna de leito fixo. 

Em relação ao comportamento do tipo de carvão pelo diâmetro médio da partícula, os 

dois carvões apresentam comportamentos semelhantes, Figura 55 B, quando aumentamos o 

diâmetro médio da partícula, ocorre redução da área superficial e consequentemente redução 

do percentual de remoção de óleo da água produzida. Gupta et al. (2005) avaliou o efeito do 

tamanho da partícula para a remoção do corante Quinoline Yellow utilizando carvão obtido 

de uma usina termelétrica e encontrou resultados semelhantes, quanto maior o tamanho da 

partícula, menor a quantidade de contaminante adsorvido. 

A partir da combinação dos efeitos da vazão e diâmetro médio da partícula é possível 

observar que ao aumentar o tamanho da partícula e a vazão simultaneamente o percentual de 

remoção de óleo diminui, Figura 55 C, provavelmente pela combinação da redução da área 

superficial e diminuição do tempo de residência da coluna.  
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Figura 55 – Efeito do tipo de carvão versus vazão sobre o rendimento de remoção do óleo 

(A); Efeito do tipo de carvão versus diâmetro médio da partícula sobre o rendimento de 

remoção do óleo (B); Efeito da vazão versus diâmetro médio da partícula sobre o rendimento 

de remoção do óleo (C) 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Fonte: Autora (2018). 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O sistema integrado se apresenta bastante eficiente no tratamento da água produzida 

real de petróleo atendendo aos requisitos legais para descarte em corpos hídricos, reinjeção 

em poços produtores de petróleo e utilização em sistemas de reuso. 

Das biomassas avaliadas para a confecção do leito do coalescedor, a de fibra do coco 

(Cocos nucifera) apresentou melhor resultado com base no percentual de remoção de óleo da 

água produzida. As três biomassas foram caracterizadas e apresentaram semelhanças físicas 

e químicas entre si e com outras biomassas; no entanto o ouricuri (Syagrus coronata) 

apresentou menor percentual de umidade e maior estabilidade mecânica; logo o biocarvão e 

carvão ativado com H3PO4, H2SO4 e NaOH foram produzidos através do processo de pirólise 

a vácuo a partir dessa biomassa. 

Os carvões ativados foram avaliados utilizando o processo em batelada, e o carvão 

ativado com NaOH apresentou maior eficiência em relação ao percentual de remoção de óleo. 

Após definir o melhor material para a confecção do leito do coalescedor e definir o 

carvão ativado mais eficiente, foi avaliado o sistema através do planejamento dos 

experimentos utilizando a fibra de coco como leito do coalescedor e o biocarvão e carvão 

ativado com NaOH na coluna de leito fixo. 

O biocarvão apresentou melhor resultado em relação ao carvão ativado produzido, o 

que confirma que o processo de ativação não foi tão eficiente; no entanto foi observado que 

o biocarvão produzido a partir do Syagrus coronata apresentou-se como uma alternativa 

eficiente, sustentável e economicamente mais viável que o carvão ativado para a remoção de 

óleo da água produzida de petróleo. 

O coalescedor atingiu eficiência média de 78% para todos os tempos avaliados (10 a 

60 min), com eficiência de 83±7,6% no tempo 60 minutos. A coluna de leito fixo atingiu 

eficiência média de 55±3,4%, e eficiência entre 45 e 84% avaliado o tipo de carvão, vazão 

de alimentação e o diâmetro médio da partícula. A condição mais eficiente 83,6±2,1% foi 

utilizando biocarvão, diâmetro médio da partícula (0,149 – 0,3 mm) e vazão de alimentação 

de 4,4 L/h. 
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Com base nos resultados obtidos e apresentados neste trabalho de tese pode-se sugerir para 

novos trabalhos: 

 

 Avaliar a permeabilidade do leito do coalescedor através do diferencial de pressão; 

 Avaliar o efeito do comprimento do leito do coalescedor na eficiência de remoção 

de óleo; 

 Adaptar o coalescedor com inserção de chicanas e avaliar a eficiência do 

equipamento; 

 Fazer a curva de transferência de massa para a etapa de adsorção em coluna de leito 

fixo; 

 Avaliar o efeito da altura do leito na adsorção em coluna de leito fixo; 

 Avaliar o poder energético das biomassas após utilização; 

 Identificar aplicação das biomassas contaminadas após a remoção do óleo; 

 Avaliar a eficiência do sistema integrado utilizando efluente oleoso a partir de 

diferentes tipos de óleo. 
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RESUMO 

Um grande problema para a indústria de produção de petróleo é a quantidade de água 

produzida (AP) gerada durante a operação dos processos industriais. Ela é considerada a 

maior corrente de efluente. Possui composição complexa constituída por diversos 

componentes químicos, sendo, um dos principais o teor de óelo e graxas (TOG), sendo um 

parâmetro que merece atenção, pois órgãos fiscalizadores regulam o descarte da AP a partir 

deste parâmetro. O objetivo deste artigo foi apresentar os resultados de uma investigação 

experimental para tratamento de água produzida real através da integração de dois processos: 

coalescênciaem leito e adsorção em coluna de leito fixo. Para o estudo foi utilizado 

coalescedor de leito horizontal, em estado estacionário, estudando a velocidade do fluxo e 

tipo de leito; e a coluna de leito fixo utilizando biocarvão e carvão ativado produzido a partir 

da pirólise do ouricuri (Syagrus coronata). Os resultados mostraram que o coalescedor de 

leito operou em condições estáveis, atingindo eficiência média de 83±7,6% (tempo de 60 
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min). A coluna de leito fixo apresentou eficiência máxima de 84% utilizando-se biochar ou 

carvão ativado com NaOH. Esses resultados indicaram que o efluente tratado atende aos 

requisitos legais, por exemplo, do Brasil, para descarte em corpos hídricos, pode ser 

reinjetado em poços produtores e também utilizado em sistemas de reuso. 
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