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RESUMO 
 
O objetivo do presente estudo foi identificar a importância do potencial zeta (ζ) de 
uma solução de floculante natural de Moringa Oleífera industrial (FNMOI) em vista 
da remoção do TOG de água produzida com a técnica de tratamento de flotação por 
ar dissolvido. Foram realizadas medições de ζ no equipamento Zeta Potential 
Analyzer da Brookhaven Instruments Corp., para diferentes soluções diluídas (1%, 
3%, 5%, 10% e 15% v/v) do FNMOI (fornecido pela empresa Claeff Engenharia e 
Produtos Químicos). Para realização dos ensaios, utilizou-se o equipamento de 
FAD, disponível no Laboratório de Monitoramento, Tratamento e Reuso de Resíduos 
da Indústria de Petróleo-LAMTRE/UFRN. A solução de 1% de diluição apresentou 
maior valor absoluto de ζ, ou seja, +18,3 mV, então, esta condição será utilizada nos 
testes combinados de floculação/flotação como a concentração ótima para os 
floculantes naturais estudados uma vez que se sabe que as gotículas de óleo ou 
graxas dispersas têm carga superficial negativa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: água produzida; potencial zeta; Moringa Oleífera; 
floculação/flotação. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of present study was to identify the importance of zeta (ζ) potential of a 
natural flocculant solution of Moringa Oleífera industrial (FNMOI) on removal of the 
TOG of produced water with of treatment the flotation technic dissolved air. Were 
performed measurements of ζ Zeta Potential Analyzer equipment of Brookhaven 
Instruments Corp., for different dilute solutions (1%, 3%, 5%, 10% and 15% v/v) of 
FNMOI (provided by the company Claeff Engenharia e Produtos Químicos). For 
conducting the tests, we used the FAD equipment, available in the Laboratory of 
Monitoring, Treatment and Reuse Petroleum on Industry – LAMTRE/UFRN. The 
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solution of 1% of dilution showed the highest absolute value, i.e, +18,3 mV, this 
condition shall be used in combined flocculation/flotation tests how the excellent 
concentration for natural flocculants studied once it is known that the oil droplets 
scattered or greases have negative surface charge. 
 
KEYWORDS: produced water; zeta potential; Moringa Oleífera; flocculation/flotation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A água resultante do processo de atividades de exploração/produção de petróleo e 
gás das operações onshore e offshore, é doravante denominada “água produzida”, é 
uma emulsão basicamente de óleos e graxas em água. Consiste em um efluente 
contaminante relevante, pela sua composição e/ou qualidade e quantidade gerada 
que pode variar consideravelmente (Motta et al., 2013). 
 
O descarte inadequado deste efluente implica em danos ambientais e penalizações 
às empresas produtoras, contrariando a legislação ambiental vigente, assegurada 
pela resolução CONAMA 430 (Brasil, 2011). De acordo com essa legislação, o teor 
de óleos e graxas (TOG) constitui um importante parâmetro de padrão de 
lançamento para este tipo de efluente. 
 
As gotículas de óleo presentes na água produzida geralmente possuem carga 
elétrica negativa. Assim sendo, para se ter maior eficiência de remoção em um 
sistema de tratamento, o indicado, portanto, é realizar a desestabilização destas 
gotículas emulsionadas, por meio da adição de floculantes catiônicos, que vão 
neutralizar as cargas negativas, favorecendo a aglomeração entre elas, para 
posterior separação (Al-Shamrani, 2002). Por outro lado, para se obter uma maior 
desestabilização da emulsão é interessante realizar um estudo de otimização da 
concentração do floculante a partir das medidas do potencial zeta - ζ. 
 
Segundo Borba (2001), o potencial zeta é a medida do potencial elétrico entre a 
superfície externa da camada ancorada que se desenvolve ao redor da partícula e o 
meio líquido em que ela está inserida. 
 
Pode-se obter o potencial zeta de uma dispersão ou emulsão pela aplicação da 
diferença de potencial elétrico em uma amostra de água contendo colóides 
negativos, de tal forma, que certa porção do meio, em torno de uma partícula 
coloidal caminhe junto com ela para o eletrodo positivo, caracterizando o 
rompimento do plano de cisalhamento (Borba, 2001).  
 
Diante do exposto, o objetivo do estudo foi identificar a importância do potencial zeta 
de uma solução de floculante natural de Moringa Oleífera (FNMOI) na remoção do 
teor de óleos e graxas (TOG) de água produzida aplicando a técnica de tratamento 
de flotação por ar dissolvido (FAD). 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O floculante natural de Moringa Oleífera (FNMOI) foi cedido pela Empresa Claeff 
Engenharia, a qual não passou nenhuma informação sobre a solução de floculante 
disponibilizada. 
 
Para determinação da concentração ótima da solução do FNMOI fez-se um estudo 
do ζ para várias diluições desta solução em água destilada (0,5%, 1%, 2%, 3%, 5%, 
10% e 15% v/v); considerou-se como concentração ótima, aquela que apresentou 
maior carga elétrica superficial das partículas dispersas, correlacionando-se esta 
carga com o maior potencial zeta medido; antes da medida do ζ, para cada diluição, 
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verificou-se o respectivo pH da solução, fazendo-se uso do pHmetro DM21 da 
Digimed. 
 
O ζ foi obtido com o auxílio do equipamento ZetaPlus – Zeta potencial analyser, 
fabricado pela Brookhaven Instruments Corp., instalado no Laboratório do Núcleo de 
Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás – NUPEG/UFRN. 
 
Para comprovar a eficiência do FNMOI, foi realizado o tratamento de água produzida 
aplicando-se a técnica de FAD. 

 
As amostras de água produzida, foram obtidas após o sistema de pré-tratamento por 
separador água óleo (SAO) existente em uma ETE da Petrobras (UO-RNCE). 
Conforme a Petrobras (2015), esta unidade de tratamento recebe água de produção 
de 26 diferentes campos produtores de petróleo. 
 
De acordo com Magalhães (2014), o tempo decorrido entre a coleta e o transporte 
da amostra influenciam na redução do TOG presentes na água de produção a ser 
tratada. Por este motivo, a água produzida recebida no laboratório apresenta 
comumente TOG não condizente com a realidade da indústria, tornando-se 
necessário, portanto, realizar uma semissintetização da água produzida (APSS). 
 
A semisintetização consistiu na mistura de água produzida com óleo bruto (cedido 
pela Petrobras), com intuito de deixar esta água com a concentração de TOG em 
torno de 170 (±25) mg/L. Para isso adicionou-se 0,2 ml de óleo para cada litro de 
água produzida, mantendo a mistura sob agitação de 226 rpm por 2 h para a devida 
homogeneização. A agitação mecânica foi realizada com agitador mecânico digital 
TE-039 da TECNAL. 
 
O equipamento para realização da técnica FAD foi montado no Laboratório de 
Monitoramento, Tratamento e Reuso de Resíduos da Indústria de Petróleo–
LAMTRE/UFRN em escala de bancada (Figura 1). Este equipamento foi construído 
de acordo com Lacerda et al. (1997) do Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental da Universidade de Brasília (UnB), sendo previamente utilizado por Lédo 
(2008) e Magalhães (2014).  
 
O equipamento é constituído, de forma geral, por três colunas de flotação, onde 
ocorrem às etapas de mistura rápida, mistura lenta, floculação e flotação por ar 
dissolvido. Tais colunas estão conectadas a uma câmara de saturação pressurizada. 
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Figura 1. Esquema geral do flotateste.  

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

 
Na Tabela 1 apresentam-se os parâmetros considerados para a execução da 
técnica de FAD, conforme os trabalhos realizados por Lédo (2008) e Magalhães 
(2014). 
 

Tabela 1. Parâmetros considerados na técnica combinada de floculação/flotação por ar 
dissolvido. 

Parâmetro Variação 

Concentração do FNMOI 10,0 mg/L 

Tempo de agitação rápida 3,0 min. 

Tempo de mistura lenta 6,5 min. 

Tempo de flotação 6,5 min. 

Taxa de recirculação 20 % 

Velocidade de agitação rápida 226 rpm 

Velocidade de agitação lenta 90 rpm 

Pressão na câmara de saturação 5 kgf/cm2 

 
Para a determinação do TOG, utilizou-se o analisador Infracal TOG/TPH (da Wilks 
Enterprise Corp - Modelo HATR-T2), que determina o TOG, através de 
espectrometria de absorção na região do infravermelho (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Infracal TOG/TPH. 

 
Foram realizadas as coletas de 200 mL de água produzida antes da aplicação do 
tratamento (efluente semissintético) e depois do tratamento (efluente tratado), a fim 
de calcular a eficiência do sistema de tratamento. 
 



Garrido, J.W.A.; Lima, K.L.P.; Magalhães, E.R.B.; Azevedo, S.H.G.; Souza, R.F.; Paulo, J.B.A. 

Essa metodologia foi baseada conforme as recomendações do fabricante do 
equipamento de análise, que determina que as amostras sejam coletadas 
diretamente em frascos âmbar, as quais foram acidificadas (pH ≤ 2) com ácido 
sulfúrico P.A – ACS da marca Synth. Em seguida as amostras foram transportadas 
para um funil de decantação, para etapa de extração do óleo. 
 
Após inserir as amostras no funil, foi adicionado uma quantidade de N-Hexano 97% 
(grau UV/HPLC – ESPECTR) na proporção 10:1 (base volumétrica 10 partes de 
amostra para 1 parte de H-Hexano) no frasco âmbar, que foi agitado com o objetivo 
de desprender de suas paredes o óleo que, porventura, estivesse agregado. Em 
seguida, esta mistura foi colocada no funil. 
 
No funil, o líquido foi vigorosamente agitado, logo após, deixou-se o funil em repouso 
por um minuto, quando se tem a completa separação entre fase orgânica e a fase 
aquosa. Terminado esse período de separação de fases a fase orgânica é 
recuperada, a fim de realizar a análise do TOG. 
 
O procedimento de obtenção de TOG no analisador infracal deu-se após a etapa da 
extração da fase orgânica. Com o auxílio de uma micropipeta (marca Digipet) 
coletava-se 50 μL desta fase orgânica e distribuía-se esta quantidade coletada na 
plataforma de cristal do Infracal (Figura 2). 
 
Esta plataforma era sempre limpa com hexano antes de iniciar as medições e no 
intervalo de cada uma delas, para garantir que o óleo presente seja apenas o da 
amostra avaliada. Sendo, que a limpeza do equipamento era confirmada quando o 
display indicava 00 ou o registro entre -02 e +02, caso contrário repetia-se o 
procedimento de limpeza. 
 
A eficiência de remoção do TOG utilizando-se FNMOI como floculante e a técnica de 
tratamento de FAD foi avaliada a partir das análises de TOG antes do tratamento 
(água produzida semissintetica-APSS) e depois do tratamento (água produzida 
tratada - APT), de acordo com a Equação (1). 
 

η(%)= (1-
TOGf

TOGi
) x100            (1) 

 
Em que,  
TOGi corresponde ao teor de óleo e graxas inicial (mg/L ou ppm); 
TOGf corresponde ao teor de óleo e graxas final (mg/L ou ppm). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Tabela 2 apresentam-se os valores das medições em duplicata de ζ, para 
diferentes diluições da solução de Moringa em água destilada. 
 
 
 
 
 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

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

 
Tabela 2. Valores de potencial zeta para diferentes diluições de floculante natural de Moringa 

Oleífera industrial. 

Diluição (v/v) ζ - Potencial zeta (mV) 

0,5% 
10,2 

15,2 

1% 
18,1 

18,5 

3% 
10,9 

13,9 

5% 
15,7 

10,3 

10% 
6,8 

8,4 

15% 
3,6 

6,8 

 
As medidas de ζ realizadas, conforme a Tabela 2, podem ser visualizadas em um 
gráfico (Figura 3) que representa a variação média do potencial zeta e o pH para 
diferentes diluições da solução de FNMOI. 
 

 
Figura 3. Variação média do potencial zeta e pH em função de diluições de uma solução de 

floculante natural de Moringa Oleífera industrial. 

 
Observa-se na Figura 3 que o ζ manteve-se positivo em toda faixa de diluição 
considerada variando entre +5,2 mV e +18,3 mV, demonstrando que este floculante 
natural é catiônico, e pode, portanto ser utilizado para promover a desestabilização 
de dispersões ou emulsões de partículas de cargas negativas. Em termos absolutos, 
a diluição de 1% (v/v) apresentou maior valor de potencial zeta, +18,3 mV, o que 
justifica sua utilização na formulação da “solução-mãe” para o FNMOI. 
 
A mesma Figura 3 mostra que o pH das várias diluições teve uma pequena variação 
entre 3,7 e 4,4. Conforme O’Mélia (1972), o mecanismo de coagulação 
predominante irá depender do valor de pH de coagulação, do tipo e dosagem do 
floculante utilizado, das características da água, carga e concentração das partículas 
e/ou gotículas. 
 
A Tabela 3 apresenta as eficiências de remoção do TOG, quando aplicado o FNMOI 
com a técnica de tratamento de FAD, considerando a diluição correspondente da 
“solução-mãe” do FNMOI. 
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Tabela 3. Eficiências de remoção de TOG. 

Medição 

APSS 
TOG’s (mg/L) 

APT 
TOG’s (mg/L) 

 
 

ƞ (%) 

TOG 1 TOG 2 Média TOG 1 TOG 2 Média 

1 198 197 197,5 9 7 8 96% 
2 196 198 197 12 12 12 94% 

 
A utilização do FNMOI proporcionou uma eficiência média de remoção do TOG de 
95% para duas medidas, o que representa elevadas eficiências, quando comparado 
com o estudo de Magalhães (2014) que apresentou uma eficiência em média de 
70% de remoção do TOG da água produzida. Em outros estudos desenvolvidos com 
a aplicação de floculante à base de Moringa, nesse caso no tratamento de efluentes 
da indústria alimentícia, Lenhari & Hussar (2010), concluíram que este floculante foi 
satisfatório mostrando-se eficiente, podendo mesmo substituir os floculantes de 
origem química no tratamento físico químico de efluentes daquela indústria. 
 
Diante dessa situação, vale salientar a importância do estudo do ζ, que vai auxiliar 
na definição da concentração ótima do FNMOI, para se obter uma melhor 
desestabilização da emulsão óleo/água e posteriormente uma eficiente remoção do 
TOG da água produzida, a ponto de atingir os requisitos ambientais para descarte 
deste efluente em corpos d´água naturais. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A diluição de 1% (v/v) da solução de Moringa apresentou maior ζ de +18,3 mV, o 
que pode indicar a concentração ótima da solução de floculante natural de Moringa 
Oleífera para aplicação nos testes combinados floculação/flotação. 
 
A solução de floculante natural de Moringa Oleífera independente da faixa de 
diluição considerada neste estudo, apresentou carga superficial positiva, o que 
confirma a possível utilização como floculante catiônico. 
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