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RESUMO 

 

O petróleo é uma das mais importantes fontes de energia do mundo, além de ser matéria 

prima para produção de combustíveis diversos, passou a ser imprescindível às facilidades e 

comodidades da vida moderna. Como consequência do avanço tecnológico da indústria 

petrolífera, intensificaram-se os problemas ambientais, e um deles é o descarte de resíduos 

gerados desde o processo de prospecção até o de produção, sendo um deles a água produzida, 

sendo considerado o de maior preocupação por seu grande volume produzido. Como os 

recursos naturais são esgotáveis, é necessário o uso consciente para se obter o resultado 

comercial esperado e reduzir os impactos ambientais. O referido trabalho faz um estudo da 

vermiculita, para uso como adsorvente em processo de adsorção em água produzida sintética 

e com o corante vermelho reativo BF-4B, com a finalidade de remoção dos contaminantes 

presentes nessa água, onde foram feitas análises com a vermiculita lavada e não lavada nos 

experimentos realizados com a água produzida sintética, e os resultados mostraram que para o 

material lavado o processo de adsorção não ocorreu, devido sua estrutura interna se encontrar 

preenchida por água. Para os experimentos realizados com o corante vermelho reativo BF-4B, 

utilizou-se a vermiculita lavada, não lavada, lavada e triturada, os resultados satisfatórios 

foram para o material lavado e o lavado triturado, onde no lavado os melhores resultados 

foram para as maiores granulometrias devido suas partículas serem maiores, secaram mais 

rapidamente, e no lavado triturado, os melhores resultados foram com as menores 

granulometrias, no momento que se triturou, as partículas aglomeradas foram separadas e com 

isso aumentou-se a área superficial. 

 

Palavras-chave: Água Produzida. Adsorção. Petróleo. Vermiculita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Petroleum is one of the most important sources of energy in the world, besides being raw 

material for the production of diverse fuels, it has become essential to the facilities and 

amenities of modern life. As a consequence of the technological advance of the oil industry, 

environmental problems have intensified, and one of them is the disposal of waste generated 

from the prospecting process to the production process, one of which is water produced and 

considered to be of greatest concern. produced. Because natural resources are depletable, 

conscious use is needed to achieve expected business results and reduce environmental 

impacts. This work studies the vermiculite for use as an adsorbent in the process of adsorption 

in synthetic water and with the reactive red dye BF-4B, in order to remove the contaminants 

present in the water, where analyzes were performed with washed vermiculite and not washed 

in the experiments performed with synthetic produced water, and the results showed that for 

the washed material the adsorption process did not occur due to its internal structure being 

filled with water. For the experiments performed with the reactive red dye BF-4B, the 

washed, unwashed, washed and crushed vermiculite was used, the satisfactory results were for 

the washed material and the crushed washing, where in the washed the best results were for 

the larger ones granulometry because its particles were larger, dried faster, and in the 

shredded wash, the best results were with the smallest particle sizes, at the moment of 

grinding, the agglomerated particles were separated and thereby increased the surface area. 

 

Keywords: Produced Water. Adsorption. Petroleum. Vermiculite 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, o petróleo foi se impondo como fonte de energia. Com o atual 

advento da petroquímica, além da grande utilização dos seus derivados, centenas de novos 

compostos são produzidos, como plásticos, borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, 

solventes, detergentes, explosivos, produtos farmacêuticos, cosméticos, etc. Com isso, o 

petróleo, além de produzir combustível, passou a ser imprescindível às facilidades e 

comodidades da vida moderna (THOMAS, 2001). 

Como consequência do avanço tecnológico da indústria petrolífera, intensificaram-se os 

problemas ambientais. Atualmente existem várias regulamentos para o meio ambiente que 

sevem como base para as indústrias extrativas em geral. Como os recursos naturais são 

esgotáveis, é necessário o uso consciente para se obter o resultado comercial esperado e 

reduzir os impactos ambientais. 

Um dos grandes problemas enfrentados na indústria do petróleo é o descarte de resíduos 

gerados desde o processo de produção até o de prospecção, sendo um deles a água produzida. 

Segundo AMINI et al (2012) a água aprisionada nas formações subterrâneas que é trazida a 

superfície juntamente com petróleo e gás durante as atividades de produção desses fluidos é 

conhecida como água de produção. Entre os seus aspectos que merecem atenção estão o 

elevado volume e a complexidade da sua composição, onde fazem com que o seu 

gerenciamento requeira cuidados específicos, não apenas relacionados com aspectos técnicos 

e operacionais, mas, também, os ambientais. Como consequência, resulta em custos 

consideravelmente elevados e que representam um percentual significativo dos custos de 

produção. 

De acordo com Dal Ferro e Smith (2007) a estimativa mundial da geração de água 

produzida foi de 260 milhões de barris por dia, sendo que a produção de óleo é de 83,58 

milhões de barrias por dia, mostrando que a relação entre o volume de água de produção e 

petróleo é de 3,12. No Brasil a produção aproximada é de 3,8 milhões de barris por dia 

(NUNES, 2010). 

Existem vários tipos de processos de tratamento que são utilizados para a água 

produzida, vai depender de qual será o seu destino final, como também dos compostos que se 

deseja remover. Em casos de remoção de óleo, o destino final seria para descarte no meio 

ambiente ou injeção em reservatórios de poços de petróleo (HONG; FANE; BURFORD, 

2003). 
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Visando um meio economicamente viável e eficiente, como os processos de tratamentos 

convencionais, muito vem se estudando sobre métodos alternativos para o tratamento de água 

produzida, como é o caso de utilização de argilominerais em processos de adsorção, que 

utilizam materiais com caráter adsorvente, como pode-se citar a vermiculita, diatomita, 

bentonita, entre outros, com a finalidade de adsorver os contaminantes presentes no fluido 

(água produzida).  

Segundo Gregg e Sing (1982) adsorção é um fenômeno de superfície no qual uma 

concentração finita de moléculas de um fluido, por afinidade, adere a uma superfície devido a 

um não balanceamento das forças. E seus principais elementos o fluido (adsortivo), a 

superfície na qual o fenômeno ocorre (adsorvente) e os componentes retidos pela superfície 

(adsorbato). 

Então esse trabalho tem como objetivo fazer um estudo da vermiculita como material 

adsorvente para aplicação no tratamento de água produzida, como também para o corante 

vermelho reativo BF-4B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

2. GESTÃO DO CONHECIMENTO (GC) 

 

2.2 Aspectos conceituais 

 

2.2.1 Água Produzida 

 

A produção de petróleo a partir de poços inclui uma grande mistura de produtos, como 

gás, partículas de areia e um fluxo de óleo e água. No início da produção o reservatório 

apresenta uma razão óleo/água muito elevado, diminuindo à medida que o campo torna-se 

maduro.  O fluido gerado é constituído principalmente de óleo, cerca de 80 % ou mais, e a 

medida que o campo torna-se maduro, o percentual de óleo diminui e o de água de produção 

aumenta. 

 O termo água produzida refere-se à água aprisionada nas formações subterrâneas que é 

trazida à superfície juntamente com petróleo e gás durante as atividades de produção desses 

fluidos. Entre os aspectos que merecem atenção estão o seu elevado volume e a complexidade 

da sua composição. Esses aspectos fazem com que o seu gerenciamento requeira cuidados 

específicos, não apenas relacionados com aspectos técnicos e operacionais, mas também os 

ambientais. Como consequência, resulta em custos consideravelmente elevados e que 

representam um percentual significativo dos custos de produção (AMINI et al., 2012). 

A composição da água produzida vem da origem das águas já existentes nos 

reservatórios de óleo desde a sua origem, onde esta se classifica com água conata, como 

também vem da mistura com a água subterrânea que podem ser utilizadas em processos de 

recuperação secundária, sendo esta denominada de água de injeção. 

Dentre as atividades exercidas pela indústria do petróleo, a água produzida é a que 

apresenta o maior volume de corrente de efluentes gerados na produção do petróleo. Onde 

este volume varia de acordo com a produção do óleo. Outro fator muito importante que 

também é a variável na sua composição, ou qualidade, que vai depender tanto da localização 

geográfica do reservatório, como também, da sua formação geológica, influenciado  em suas 

características físicas, químicas e biológicas. 

A sua qualidade esta intimamente ligada à composição do petróleo. Onde os principais 

compostos constituintes (modificado de FAKHRU’LRAZI et al., 2009) são óleo, minerais 

dissolvidos da formação, compostos químicos residuais da produção, sólidos da produção, 

gases dissolvidos e microrganismos.  
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O interesse principal para o tratamento da água produzida está em buscar um destino 

adequado para a mesma. Por se tratar de um grande volume de água e consequentemente 

resíduos contaminantes contidos na mesma, houve a necessidade de uma regulamentação 

padrão a ser aplicada, especifica portanto a Resolução CONAMA 393/07, estabelece que para 

ser descartada a água produzida deve possuir o teor de óleos e graxas (TOG) de 29 mg/L (para 

média aritmética simples mensal) e de 42 mg/L ( para o valor máximo diário). O destino dessa 

água oleosa pode ser o descarte no mar, obedecendo a Resolução CONAMA 393/07, como 

outra opção seria a sua reinjeção em reservatórios, mas ainda essa água produzida necessita de 

tratamento, pois a mesma tem suas características alteradas ao chegar na superfície, onde o 

principal objetivo desse tratamento é que ao se reinjetar a mesma não contenha contaminantes 

que possam comprometer a viabilidade do poço. Outra abordagem, como forma de descarte, 

está em utilizar essa água produzida para irrigar plantações, depois de tratamento adequado. 

 

2.2.1.1 Principais tratamentos para a água produzida 

 

Atualmente vários são os métodos de tratamento para a água produzida, entre eles estão 

os convencionais, como a flotação, filtração e eletroquímico. Hoje em dia já existem os 

também chamados métodos alternativos, que são objeto de estudos, como é o caso do 

processo da adsorção.  

A flotação utiliza a ferramenta de separação gravitacional como processo para a 

recuperação de óleo na água produzida. De acordo com Gomes (2009), suas devidas etapas 

são: geração de bolhas de gás, contato entre a bolha de gás e as gotas de óleo, ascensão das 

gotas de óleo (ocorre por diferencial de densidade entre as fases), e remoção de óleo. A 

eficiência desse processo se dá através do tamanho das bolhas, onde vai depender do pH e do 

material do eletrodo (eletroflotação). 

A filtração é um processo imprescindível para a produção contínua e segura em diversos 

processamentos das indústrias. Esse processo pode ser de forma rápida ou lenta, dependendo 

da taxa de filtração, teor dos contaminantes e qualidade final do produto ou efluente. Ela, 

quando lenta, apresenta melhores resultados finais, a fim de aumentar a produtividade, a 

filtração é precedida por unidades de pré-tratamento. Nas unidades industriais petrolíferas a 

filtração é também utilizada em efluentes contaminados com óleo (DI BERNARDO et al., 

1999). 

O processo eletroquímico é ainda um objeto de estudo muito promissor na atualidade, 

onde através da ação do próprio elétron as substancias tóxicas e nocivas ao meio ambiente são 
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removidas ou transformadas através de reações de oxido-redução em substâncias menos 

tóxicas. Pode ser uma alternativa para os processos tradicionais no tratamento de efluentes 

petroquímicos. A tecnologia eletroquímica apresenta as seguintes vantagens: relativa 

disponibilidade de energia elétrica, as condições energéticas reacionais reduzidas (processos a 

frio), sistemas altamente reprodutíveis e facilmente controláveis permitindo a automação e 

facilidade de montagem de plantas relativamente compactas (RAMALHO, 2008; PONTES, 

2010). 

A adsorção é considerada um processo de purificação e de separação, onde se baseia no 

princípio que uma superfície sólida em contato com um fluido acumula uma camada 

superficial de moléculas de soluto (devido à diferença de forças intermoleculares existentes). 

Segundo Braga (2008), sua intensidade depende da temperatura, natureza e concentração da 

substância adsorvida (adsorbato), da natureza e estado de agregação do adsorvente (o sólido 

finamente dividido) e do fluido em contato com o adsorvente. 

 

 

2.2.2 Adsorção 

 

Adsorção é um processo tanto de separação como também de purificação das partículas. 

E consiste em nada mais que uma operação de transferência de massa, a qual estuda a 

habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias 

existentes em fluidos líquidos ou gasosos, possibilitando a separação dos componentes desses 

fluidos. Uma vez que os componentes adsorvidos, concentram-se sobre a superfície externa, 

quanto maior for esta superfície externa por unidade de massa sólida, tanto mais favorável 

será a adsorção. Por isso, geralmente os adsorventes são sólidos com partículas porosas 

(RUTHVEN, 1984).  

A espécie que se acumula na interface do material é normalmente denominada de 

adsorvato ou adsorbato; e a superfície sólida na qual o adsorvato se acumula, de adsorvente 

ou adsorbente (RUTHVEN, 1984). 

A escolha do adsorvente adequado é uma etapa de grande importância para o processo 

de separação por adsorção, pois é esperado que se obtenha um resultado satisfatório, e para 

que isto chegue a acontecer, o adsorvente deve possuir uma alta área específica, ou seja, uma 

estrutura altamente porosa com microporos, pois quanto mais desenvolvida for sua superfície, 

mais adsorvato será extraído pelo adsorvente. 
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2.2.2.1 Fatores que afetam o processo de adsorção 

 

Alguns são os fatores que influenciam no processo de adsorção, entre eles pode-se citar 

como mais importantes, a área superficial, a temperatura do sistema, a natureza do solvente, 

as propriedades do adsorvente e do adsorvato, e o ph do meio. 

 

2.2.2.1.1 Área superficial 

 

A intensidade da adsorção é proporcional à área superficial específica, visto que a 

adsorção é um fenômeno de superfície. Para partículas maiores, a resistência à difusão é 

menor e grande parte da superfície interna da partícula não é disponibilizada para adsorção 

(SEKAR et al., 2004). 

 

2.2.2.1.2 Temperatura do sistema 

 

Em processos de adsorção, o efeito da temperatura sobre o sistema afeta, 

principalmente, a constante de velocidade de adsorção. Um aumento na temperatura pode 

ocasionar aumento de energia cinética e na mobilidade das espécies do adsorvato, e ainda 

provocar um aumento na taxa de difusão intrapartícula do adsorvato (JIMENEZ; BOSCO; 

CARVALHO, 2004). 

 

2.2.2.1.3 Natureza do solvente 

 

Tendo em vista que a principal função do solvente (adsortivo) é participar da formação 

da interface, a influência deste componente tem um efeito bastante relevante, não podendo o 

mesmo competir com a superfície do sólido em atrair o soluto. A título de informação, tem-se 

que a adsorção de um soluto orgânico presente em um solvente orgânico é muito menor do 

que quando o mesmo está presente em solução aquosa (COONEY, 1999). 

 

2.2.2.1.4 Propriedades do adsorvato 

 

Segundo Domingues (2005), O tamanho da espécie é sempre importante quando a taxa 

de adsorção é dependente do transporte intraparticular. Outra característica de forte influência 
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é a polaridade do adsorvato, uma vez que uma espécie polar terá mais afinidade para o 

solvente ou para o adsorvente, conforme a polaridade. 

 

2.2.2.1.5 Propriedades do adsorvente 

 

A natureza físico-química do adsorvente é fator determinante, pois a capacidade e a taxa 

de adsorção dependem da área superficial específica, porosidade, volume específico de poros, 

distribuição do tamanho de poros, dos grupos funcionais presentes na superfície do 

adsorvente e da natureza do material precursor (DOMINGUES, 2005). 

 

2.2.2.1.6 pH do meio 

 

Segundo Nascimento et al (2014), o pH afeta a adsorção na medida em que determina o 

grau de distribuição das espécies químicas. A intensidade desse efeito pode ser maior ou 

menor conforme o adsorvente, uma vez que as cargas da superfície do adsorvente dependem 

da sua composição e das características da superfície. O efeito do pH da solução é 

extremamente importante quando as espécies a serem adsorvidas são capazes de sofrer 

ionização no pH prevalecente, o que dificulta o processo de adsorção (CURBELO, 2002). 

 

2.2.2.2 Tipos de adsorção 

 

 O processo de adsorção se divide em duas categorias, sendo elas de natureza física 

(fisissorção) e de natureza química (quimissorção), onde cada uma vai depender da natureza 

de forças de interação entre as moléculas que estão sendo adsorvidas e o material adsorvente. 

No caso de adsorção física, a ligação do adsorvato à superfície do adsorvente envolve uma 

interação relativamente fraca que pode ser atribuída às forças de Van der Waalls, que são 

similares às forças de coesão molecular. Diferentemente, a quimissorção, a qual envolve a 

troca ou partilha de elétrons entre as moléculas do adsorvato e a superfície do adsorvente, 

resultando em uma reação química. Isso resulta essencialmente numa nova ligação química e, 

portanto, bem mais forte que no caso da fisissorção (NASCIMENTO et al, 2014) 
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2.2.2.2.1 Adsorção física 

 

Neste tipo de adsorção, os efeitos atrativos são geralmente fracos e envolvem, as 

interações de van der Waals. Camadas mononucleares sobrepostas são formadas e a força de 

adsorção vai diminuindo à medida que o número de camadas aumenta. Segundo Nascimento 

et al (2014) outra característica da adsorção física é que ela ocorre em toda a superfície 

adsorvente, por isso é dita ser não localizada. Outra maneira de se interpretar a adsorção física 

sugere que ela ocorre quando forças intermoleculares de atração das moléculas na fase fluida 

e da superfície sólida são maiores que as forças atrativas entre as moléculas do próprio fluido 

(CLAUDINO, 2003). 

 

2.2.2.2.2 Adsorção química 

 

Diferente da adsorção física, a adsorção química (quimissorção) apresenta a interação 

entre a substância adsorvida e o sólido adsorvente mais intensa, tão forte que chega a se 

comparar com uma ligação química, e são limitadas à cobertura monocamada. Nesse tipo de 

adsorção vai ocorrer a formação de um composto químico apenas na superfície do sólido. 

Segundo Nascimento et al (2014) A adsorção química é altamente específica e nem todas as 

superfícies sólidas possuem sítios ativos capazes de adsorver quimicamente o adsorvato. 

Deve-se ressaltar que nem todas as moléculas presentes no fluido podem ser adsorvidas 

quimicamente, somente aquelas capazes de se ligar ao sítio ativo. 

 

2.2.3 Argilominerais 

 

Existem várias definições, desde as mais antigas que dizem que argila é um material 

natural, terroso de granulometria fina, que quando umedecida adquire certa plasticidade e 

quando aquecida, rigidez. Segundo Rodrigues (2004), já na definição mais moderna, são 

compostas essencialmente de partículas extremamente pequenas de um mais membro de 

certos grupos, como: silicatos hidratados de alumínio podendo conter ferro e magnésio, como 

também matéria orgânica e sais solúveis. 

Segundo Santos (2002), os argilominerais são essencialmente silicatos de alumínio 

geralmente cristalinos, que podem conter ferro e magnésio. Apresentam poder adsorvente, 

podem ser empregadas como peneiras moleculares, como agentes descorantes e clarificantes 

de óleos vegetais e minerais, como suportes catalíticos, como agentes de filtração, como 
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adsorventes de óleos em água, etc. Dessa forma são empregados numa série de produtos 

acabados, devido suas propriedades adequadas, abundância e fácil manuseio. 

Fazem parte dos argilominerais a vermiculita, bentonita, diatimita, entre outros. Estas 

são de grande importância para a indústria do petróleo. De acordo com Braga (2008) esses 

aditivos são utilizados em processos de perfuração, e materiais adsorventes com a finalidade 

de minimizar os efeitos de derrames acidentais de óleo em águas marinhas e doces, além de 

remover metais pesados e contaminantes orgânicos em matrizes aquosas. 

Mas para o uso dos argilominerais existe a necessidade de se conhecer as devidas 

características da argila escolhida, assim como também os diversos fatores que as 

influenciam, tais como pH, tipo de concentração do metal adsorvido e tempo de adsorção. 

 

2.2.3.1 Vermiculita 

 

As principais fontes de vermiculita são encontradas em terrenos de topografia ondulada 

e montanhosa. O processo de extração é executado a céu aberto, semi ou totalmente 

mecanizado. O seu teor na jazida é de 10% a 15% do minério, e comercializada depois de 

classificada em vários tamanhos (Martins, 1992b).  

As reservas brasileiras (medidas e indicadas) estão localizadas nos estados de Goiás (9,0 

milhões de toneladas), Bahia (3,3 milhões de toneladas), Piauí (2,7 milhões de toneladas), 

Paraná (106 mil toneladas) e Minas Gerais (3,9 mil toneladas). O interesse pelo mineral tem 

aumentado, no decorrer dos anos, dado ao constante procura dos pedidos de pesquisas 

protocolizadas no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Vários são os 

estados do Brasil onde pesquisas estão sendo realizadas, como: Ceará, Maranhão, 

Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, além dos que já possuem reservas 

oficialmente aprovadas (Anuário Mineral Brasileiro, 1989; Sumário Mineral, 1990). 

A vermiculita é um mineral do tipo aluminossilicato, com maior predominância de 

alumínio, ferro e cálcio, apresentando a seguinte estrutura (Mg, Fe)3[(Si, Al)4 O10] (OH)2 

4H2O. Possui uma densidade muito baixa, e é classificada como sendo uma mica, e dessa 

forma apresenta uma estrutura laminar. 

 Uma de suas grandes vantagens é ser um material inorgânico e apresentar uma grande 

resistência a altas temperaturas. Quando submetida a temperaturas superiores a 150 °C, esse 

mineral libera moléculas de água em forma de vapor, onde a pressão vai acarretar um 

afastamento lamelar, ocasionando um grande volume de vazios e superfície específica em sua 
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estrutura, dessa forma é aumentada em 20 vezes do seu volume original, esse processo de 

expansão dá origem a vermiculita expandida. 

Segundo Ferraz (1971) suas principais características são uma dureza de 1,50, o peso 

específico variando de 2,3 a 2,5 g/cm
3
, a cor brilho (variando de castanha, amarelo – ouro ou 

verde, amarelo-bronze, com uma clivagem perfeita (001), como também fraturas em lâminas 

flexíveis, não-elásticas, os hábitos são tabular, lamelar e escamoso, e seus ensaios 

prognósticos em via-úmida sofre decomposição pelo H2SO4.  

 

Figura 1. Aspecto geral da vermiculita 

 

Fonte: Curbelo, 2002 

 

2.2.3.1.1 Principais utilidades da vermiculita 

 

Por ser um mineral de fácil acesso e grande abundância, a vermiculita expandida é 

comercializada em diversas granulações para as diferentes áreas das atividades econômicas, 

como exemplo: agricultura e horticultura, construção civil, indústria. De acordo com Curbelo 

(2002) na agricultura pode-se citar o seu uso como alimentação de animal, fertilizantes e 

pesticidas, e na horticultura como germinador de sementes e semeador. Em se tratando da 

construção civil, esse mineral é bastante utilizado como concreto isolante, isolante térmico e 

acústico. 

Segundo Ferraz (1971) e Rosemberg (1972), com relação a indústria, várias são as 

opções para uso da vermiculita, pode-se citar: cortiça mineral para isolantes térmicos; 

revestimento, isolante térmico para tubulações industriais; massa para conexões de tubos 

isolantes; argamassa para pré-fabricação de tijolos; placas e blocos refratários isolantes; 
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argamassa para isolantes acústicos; isolantes acústicos e térmicos para aplicação por pistola 

pneumática; agregados leves e ultraleves; filtros para máscara de proteção, para fins 

industriais; substituto total ou parcial do solo agrícola, como condicionador e retentor de 

água; para produção em grande escala e substituto do solo em vasos de mudas de plantas. 

Sem deixar de mencionar a sua grande contribuição para o meio ambiente, como um 

dos adsorventes utilizados para a remoção de metais pesados e contaminantes oleosos, 

principalmente na indústria do petróleo, se destacando como solução para tratamento de água 

produzida, a fim de encontrar um meio adequado tanto para descarte como para reuso. 

 

2.2.4 Obtenção de dados de equilíbrio em laboratório 

 

2.2.4.1 Ensaios em Banho Finito 

 

A técnica do banho finito, se baseia em se colocar uma solução sob agitação durante um 

determinado tempo a uma dada temperatura, onde tem-se uma massa conhecida do adsorvente 

(W) e esta é adicionada a um certo volume (V) de solução de soluto com uma concentração 

(Co). A medida que o tempo o passa se observa uma queda da concentração do adsorvato, que 

está diluído em um componente inerte ao longo do tempo, mostrando assim a quantidade que 

está sendo adsorvida no sólido.  

De acordo com Cooney (1999) o equilíbrio é estabelecido quando a quantidade de 

adsorvato retido no adsorvente está em equilíbrio com o restante livre na solução, ou seja, 

quando não existe mais transferência. 

Em termos matemáticos, têm-se: 

 

q = [ V x ( Co – Ce) ] / W                       (1) 

 

Onde: 

 q: massa do soluto adsorvida sobre a superfície do adsorvente; 

 V: volume de solução de soluto; 

 Co: concentração inicial; 

 Ce: concentração final; 

 W: massa conhecida de adsorvente. 
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2.2.4.2 Espectrofotometria 

 

Segundo Oliveira (2014), a espectrofotometria é método de análise bastante utilizado 

para descrever com precisão a estrutura exata de uma molécula, através de instrumentos que 

nos mostram quais elementos estão presentes na substância analisada. Esse tipo de técnica é 

dita como quantitativa como também qualitativa, onde se baseia no fato de que uma 

substância, ao ser exposta a radiação, absorve certa quantidade de luz, e transmite outra. 

Para determinar a concentração das substancias é medida a quantidade de luz absorvida 

pela substância através da técnica espectrofotométrica, pois o feixe de luz ao atravessar a 

solução, tem parte da luz absorvida em um determinado comprimento de onda (L), sendo uma 

parte da luz incidente (Io) absorvida, e outra transmitida (I), o que é denominado de 

transmitância (T) é a razão entre elas, de acordo com a equação (2) abaixo (OLIVEIRA, 

2014). 

 

T = I / I0                                           (2) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais utilizados 

 

 Corante Reativo; 

 Diesel; 

 Água destilada; 

 Vermiculita expandida; 

 Hidróxido de Sódio (NaOH); 

 Ácido Nítrico (HNO3); 

 Beckers; 

 Erlenmeyers; 

 Pissetas; 

 Funil; 

 Papel filtro qualitativo; 

 Peneiras do tipo Tyler; 

 Balança analítica, modelo AY220, marca TECNAL; 

 Estufa de secagem e esterilização, do tipo SL – 100; 

 Centrífuga, modelo EEQ-9004/B, marca EDUTEC; 

 Incubadora Shaker com controle de temperatura, modelo SL-222, marca SOLAB; 

 Espectrofotômetro, modelo UV-340G, marca GEHAKA; 

 pHmetro, modelo TEC-3MP, marca TECNAL; 

 Turbidímetro AP2000; 

 Agitador magnético de marca SL – 92; 

 Agitador Hamilton Beach; 

 

 

3.2 Métodos 

 

Neste tópico são abordados os experimentos divididos em duas fases, onde na primeira 

detalham-se as etapas utilizando a água produzida sintética com o diesel. E na segunda fase, 

as etapas para a solução corante vermelho reativo BF – 4B.  
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O fluxograma I mostra o resumo do processo adotado para as análises de adsorção 

utilizando vermiculita seca e lavada, assim como o preparo da água produzida sintética, e 

análise de turbidez.  

 

Fluxograma I. Etapas dos experimentos realizados com água produzida sintética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

3.2.1 Separação granulométrica 

 

Para a etapa da separação granulométrica foi utilizado peneiras tipo Tyler com o 

procedimento sendo feito manualmente. As malhas utilizadas foram 4, 10, 16, 30, 40 e 60 

mesh, com o resultado de cada peneira foi feita a pesagem do material, utilizando uma 

balança digital de marca KNWAAGEN. 

 

3.2.2 Determinação do diâmetro das partículas 

 

Foram escolhidas as seguintes granulometrias para a realização do experimento: +10 -

16, +16 -30, +30 -40, +40 -60, que correspondem aos respectivos diâmetros da peneira (2,00 e 

1,18 mm), (1,18 e 0,60 mm), (0,60 e 0,425 mm), (0,425 e 0,25 mm).  
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3.2.3 Lavagem e filtração 

 

A lavagem da vermiculita, devidamente separada e pesada, foi feita com água destilada, 

utilizando 20 g da mesma para cada 200 mL de água. Em seguida a solução foi posta em 

agitação, por 20 minutos, no agitador magnético de marca SL – 92, e para auxiliar na agitação 

foram necessários utilizar “peixes” agitadores. 

Todo esse material, depois de lavado passou pelo processo de filtragem, utilizando 

filtros de papel, da marca Qualy com 205 µm de espessura. Várias foram as quantidade de 

vezes que o material foi lavado e filtrado, com a finalidade de melhores resultados de limpeza, 

e para cada nova lavagem a vermiculita também passou por um processo de secagem, em 

estufa, do tipo SL – 100, a uma temperatura de 150 ºC. 

A finalidade desse procedimento de lavagem se fez necessária para verificar a influência 

da vermiculita não lavada nos valores de turbidez, o que pode mascarar os resultados de 

remoção dos poluentes. 

 

3.2.4 Teste de turbidez 

 

O teste de turbidez foi necessário para verificar a eficiência do processo de lavagem e 

filtragem, levando em comparação com a turbidez da água destilada. Através do aparelho 

turbidímetro AP2000, foram aplicados os testes da vermiculita lavada antes e depois da 

filtragem. Também foi necessário o uso desse teste, para verificar os resultados da turbidez 

antes e após os ensaios experimentais de adsorção com o efluente preparado com diesel e o 

efluente preparado com corante. 

Para fins de melhor visualização, foi calculado o percentual de remoção da tubidez 

(%Rem), indicado pela equação matemática, abaixo, onde NTU0 é a turbidez inicial, NTU a 

turbidez final. 

 

%Rem = 100 x [(NTU0 – NTU) / NTU0]                        (3) 

 

3.2.5 Preparo da água produzida sintética 

 

O fluido aquoso foi produzido no Laboratório de Fluidos do Curso de Engenharia de 

Petróleo da UFERSA, a fim de se verificar a eficiência da vermiculita como adsorvente de 
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hidrocarbonetos. Foi utilizado óleo diesel S500, obtido em posto revendedor da Cidade de 

Mossoró-RN.  

Na preparação do fluido, a cada 200 ml de água destilada foram adicionados 40ml de 

óleo diesel, até se obter um total de 1 litro do mesmo. Primeiramente o fluido foi agitado no 

Hamilton beach por um tempo de 3 minutos, em seguida a mistura permaneceu em agitação 

constante no agitador magnético durante 70 minutos, onde o resultado foi uma emulsão. Após 

agitação a solução foi colocada no funil de separação por 6 horas a fim de separar as duas 

fases, óleo em excesso e fase aquosa. A fase aquosa inferior removida consistiu do efluente 

que foi utilizado nos ensaios experimentais, sendo este o efluente sintético, mimetizando a 

água produzida nos campos de petróleo. 

  

3.2.6 Ajuste de pH 

 

Inicialmente realizou-se a medida do pH da água produzida sintética com o diesel, como 

também do fluido com corante vermelho reativo BF 4B, sendo feito em seguida, para fins de 

melhores resultados, ajustes nos pHs dos experimentos, fazendo uso de hidróxido de sódio 

(NaOH) e ácido nítrico (HNO3). As análises foram realizadas usando um pHmetro, modelo 

TEC-3MP, marca TECNAL. 

 

O fluxograma II mostra o resumo do estudo feito com o corante vermelho reativo BF – 

4B. Nessa etapa fez-se necessário o processo de trituração da vermiculita lavada. 
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Fluxograma II. Etapas realizadas com corante vermelho reativo BF – 4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

 

3.2.7 Preparo da solução corante 

 

Foi preparada uma solução, dita como solução mãe, com uma concentração de 1000 

mg/L do corante vermelho reativo BF – 4B, onde da mesma partiu-se soluções com 

concentrações de 100 mg/L para realizar os experimentos de adsorção. E desta solução mãe 

também foi realizada diluições para criação da curva de calibração. As concentrações desta 

curva foram 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mg/L. 

 

3.2.8 Ensaio com banho finito 

 

As massas de vermiculita expandida foram medidas em uma balança analítica, modelo 

AY220, marca TECNAL, e após o ajuste do pH ser feito para cada ensaio, as soluções foram 

colocadas em contato com os adsorventes aproximadamente ao mesmo tempo em 

erlenmeyers, em seguida foram postos no sistema de banho finito. Nesse método nada mais é 

onde a solução é posta em agitação a tempo, temperatura e velocidade definidos, onde a 

temperatura constante foi de 35°C com rotação de 150 rpm por um período de 22 horas na 

Incubadora Shaker SL 222, marca SOLAB. Passado esse tempo, as amostras foram filtradas 
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em filtro qualitativo para remover o material sólido que ainda estava presente na solução. Por 

seguinte as amostras foram centrifugadas na centrífuga modelo EEQ – 9004/B, marca 

EDUTEC durante cerca de 10 minutos, com agitação de 2000 rpm, tendo como objetivo 

separar totalmente o líquido do material sólido que por sua vez ainda estivesse presente na 

amostra. 

 

3.2.9 Análise espectrofotométrica 

 

Para realização dos experimentais com o corante como poluente modelo, no processo de 

adsorção com a vemiculita foi utilizado a espectrofotometria, com o uso do aparelho 

espectrofotômetro GEHAKA, modelo UV/Vis-340G. Inicialmente, foi feito uma varredura do 

espectro para identificação do comprimento de onda de absorção do corante. Em seguida foi 

construído uma curva de calibração, utilizando-se soluções com concentrações de 10, 20, 40, 

60, 80 e 100 mg/L, obtidas a partir de diluições de uma solução mãe. Finalizando esta etapa, 

obtenção da curva de calibração, pode-se obter a concentração do corante após o tempo de 

equilíbrio. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico estão apresentados os resultados obtidos neste trabalho, assim como as 

devidas discussões levando como base os métodos utilizados.  

Para os ensaios foram utilizados a vermicullita expandida, e as seguintes partículas 

separadas nas peneiras 10, 16,30, 40 e 60 mesh, onde para o fluido com diesel utilizou-se 

apenas as faixas granulométricas +10 -16 e +40 -60 mesh. Já para o fluido com corante foram 

utilizadas todas as faixas indicadas acima. Assim como também serão analisados os resultados 

obtidos no processo de remoção do óleo e do corante das soluções que foram devidamente 

abordadas.  

 

4.1 Análise granulométrica 

 

Na tabela 1 estão listadas todas as granulometrias, e seus respectivos diâmetros. 

 

Tabela 1. Análise granulométrica da vermiculita  

FAIXA GRANULOMÉTRICA DIÂMETROS (mm) 

4 mesh 4,75 

10 mesh 2,00 

16 mesh 1,18 

30 mesh 0,60 

40 mesh 0,425 

60 mesh 0,25 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Os maiores diâmetros estão nas faixas de 4 e 10 mesh, vem daí a explicação pelo qual 

essas granulometrias não foram incluídas neste trabalho, pois seguiu-se a premissa de que 

quanto menor for o diâmetro do adsorvente, maior será a área de contato da superfície do 

fluido, e assim melhores serão os resultados obtidos. 

No gráfico 1, estão apresentadas as porcentagens de vermiculita em cada faixa 

granulométrica. 
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Gráfico 1. Resultado da separação granulométrica. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

Pode-se observar, que a maior quantidade de material está na faixa granulométrica de 

+4 e -10 mesh com uma retenção equivalente a 70,36%, e a menor em +40 -60 mesh com 

1,78%. 

 

4.2 Lavagem e Filtração 

 

Para as análises foram utilizados 20 mg de cada granulometria da vermiculita, lavada 

em 200 mL de água destilada, e depois colocada sob agitação em um agitador magnético.  

Ao realizar a primeira lavagem foram feitos testes de turbidez, onde os resultados para 

as granulometrias foram: +4 -10 (sem filtrar 388NTU e filtrado 12,8NTU), +10 -16 (sem 

filtrar 315 NTU e filtrado 16,4 NTU), +16 -30 (sem filtrar 377 NTU e filtrado 25,2 NTU), 

+30 -40 (sem filtrar 412 NTU e filtrado 53,1 NTU), +40 -60 (sem filtrar 376 NTU e filtrado 

59,9 NTU).  

O principal objetivo foi determinar a turbidez da água de lavagem, para fins de 

comparação com a água destilada (< 0,10 NTU), obtendo os resultados para antes como e 

depois da filtração.  A tabela 2 mostra os devidos resultados alcançados para os testes feitos 

com água destilada utilizando todas as granulometrias (escolhidas para análise) da 

vermiculita. 
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Tabela 2. Resultados da turbidez de lavagem da vermiculita. 

FAIXA 

GRANULOMÉTRICA 

(MESH) 

TURBIDEZ (NTU) 

SEM FILTRAR 

TURBIDEZ (NTU) 

FILTRADO 

+4 -10 28 5.4 

+10 -16 136 10 

+16 -30 302 23.2 

+30 -40 398 31.2 

+40 -60 279 27.5 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Então foi verificado que à medida que o material era lavado, a sua turbidez diminuía, 

mas para cada granulometria foi necessária uma quantidade de lavagens variadas, para que a 

turbidez chegasse ao objetivo principal, que era de se assemelhar com a turbidez da água 

destilada. 

 

4.3. Estudo de remoção da água produzida sintética 

 

O fluido produzido apresentou turbidez inicial equivalente a 772 NTU, indicando um 

resultado ótimo, para fins de estudo, estipula-se uma faixa, de turbidez, com comparação 

ideal, em intervalo entre 500 e 1150 NTU. O objetivo é fazer um comparativo de turbidez 

desse mesmo fluido após contato com vermiculita. A figura 2 mostra os quatro ensaios após o 

processo de agitação e decantação. 

 

Figura 2. Resultado das amostras após agitação e decantação. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Passado esse tempo foi feito tanto o teste de turbidez como o de pH, antes e depois de 

filtrado, para as granulometrias citadas lavadas e não lavadas. 

Inicialmente constatou-se que o pH da água produzida sintética foi referente a 6.56, e 

para fins de melhores resultados, este foi corrigido para um pH=3.0, pois em estudos 

anteriores verificou-se que os melhores resultados são para pH ácido. Observou-se que antes 

de filtrado, os fluidos contendo a vermiculita +10 -16 e +40 -60, não lavada, mostraram pH  

de 5.92 e 5.97 respectivamente, e para a vermiculita lavada, os resultados foram 5.83 e 6.05. 

Depois de filtrado o pH sofreu alteração, onde para a não lavada 6.28 e 6.36, e para a lavada 

6.34 e 6.32. 

Os resultados obtidos nesse estudo estão expostos nos gráficos 2 e 3, onde mostram os 

testes de turbidez expressos em NTU e em %Rem, respectivamente.  

 

Gráfico 2. Resultados dos testes de turbidez em NTU da água produzida sintética com 

vermiculita. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018.  

 

Segundo os dados apresentados no gráfico 2, os resultados com a vermiculita lavada, 

em ambas as granulometrias, não foram satisfatórias, pois apresentaram resultados de turbidez 

maiores que a inicial. Foi observado que mesmo passando por um processo de secagem, a 

maior parte do material formava placas aglomeradas, indicando assim que ainda estava 

úmido, consequentemente seus poros estavam preenchidos com moléculas de água, 

impedindo assim que ocorrece o processo de adsorção. Uma possivel solução seria deixar que 

o material seja devidamente seco, passando por um maior período de tempo. 
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Para as análises com vermiculita não lavada, a maior incidência foi com a granulometria 

+40 -60, o que se é esperado, pelo fato de que quanto menor a granulometria maior será sua 

área de contato, ou seja, maior será sua área de materiais suspensos. 

Observou-se que nos experimentos utilizando a vermiculita lavada filtrada, a turbidez 

reduziu, e foi menos satisfatória para granulometria +40 -60 seguindo a mesma hipótese de 

seus poros ainda estavam preenchidos com água, que na verdade conduz à formação do 

aglomerado, que reduz a área de contato do adsorvente. Já para o material não lavado e 

filtrado, o melhor resultado apresentado foi para a granulometria +40 -60, mostrando assim 

que foi satisfatória, e confirmando a literatura de que quanto menor a granulometria, maior a 

quantidade de materiais suspensos, atingindo uma maior área de contato com a solução. 

 

Gráfico 3. Resultados dos testes de turbidez em % de remoção de óleo da água produzida 

sintética.  

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

O gráfico 3 está mostrando o percentual de remoção gerado pelo adsorvente do diesel 

no fluido produzido. Nos fluidos contendo vermiculita lavada e não filtrada não se obteve 

redução na turbidez, os mesmos apresentam resultados negativos. Os melhores resultados 

estão para os fluidos contendo o material não lavado, mais precisamente para a granulometria 

+40 -60. 
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4.4 Experimentos com o efluente preparado com corante 

 

4.4.1 Curva de calibração 

 

Inicialmente determinou-se o comprimento de onda, onde se indica a máxima 

absorbância, que para esse estudo foi de 541 nm. Em seguida foi feita a curva de calibração. 

O gráfico 4 apresenta a máxima absorbância para o corante vermelho reativo BF – 4B. 

 

Gráfico 4. Espectro de absorção para o corante vermelho reativo BF – 4B 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

O gráfico 5 indica a curva de calibração para as concentrações de 10, 20, 40, 60, 80 e 

100 mg/L, onde este foi obtido logo após a determinação do comprimento de onda. A curva 

de calibração obteve um coeficiente de determinação R
2 

de 0,99993, evidenciando uma boa 

correlação dos pontos. 
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Gráfico 5. Curva de calibração do corante vermelho BF-4B. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

4.4.2. Estudo de remoção do corante vermelho reativo BF – 4B 

 

O estudo com o corante vermelho reativo BF – 4B foi feito com a vermiculita nas 

granulometrias +10 -16, +16 -30, +30 -40 e +40 – 60, usando o material não lavado, lavado, e 

também lavado e triturado. Houve a necessidade de se triturar a vermiculita, por causa dos 

aglomerados que se formaram na lavagem, que também não estavam foram devidamente 

secas. Usou-se banho finito para obtenção da porcentagem de remoção da vermiculita. O 

gráfico 6, mostra a influência da granulometria do material não lavado na remoção do corante. 

 

Gráfico 6. Influência da granulometria da vermiculita não lavada na remoção do corante. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018 
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Como mostrado no gráfico acima o maior percentual de remoção obtido está no fluido 

com vermiculita de granulometria +16 -30. 

Os resultados do percentual de remoção utilizando a vermiculita não lavada e não 

triturada, em comparação com a vermiculita lavada e triturada, estão mostrados no gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Resultado do percentual de remoção de corante da vermiculita não lavada e 

não triturada, em comparação com a lavada e triturada. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Para a granulometria +16 -30 o maior percentual é mais satisfatório para o material não 

lavado, por este apresentar seus poros totalmente livres. Já para a granulometria +40 -60, os 

melhores resultados foram para o material lavado e triturado, pois a partir do momento que as 

partículas se separaram, estas ocasionaram uma maior eficiência no processo de adsorção. 

No gráfico 8 estão os resultados do percentual de remoção da vermiculita para os casos 

não lavada e não triturada, lavada e não triturada, lavada e triturada. O objetivo deste, é fazer 

um estudo comparativo dos três tipos de materiais. 
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Gráfico 8. Resultado do percentual de remoção para os casos da vermiculita não lavada e não 

triturada, lavada e não triturada, lavada e triturada. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Como observado, para a granulometria +10 -16 os melhores resultados foram obtidos 

para o material lavado e não triturada, indicando que para as maiores partículas ocorre uma 

secagem mais rápida, levando a melhores resultados. A partir do momento em que esse 

material foi triturado, o resultado mais satisfatório ficou para a granulometria menor (+30 -

40), pois quando esse material foi triturado as partículas que antes estavam aglomerados 

devido a lavagem, separaram, ocasionando assim um melhor resultado de remoção. 

O material adsorvente, após o processo de lavagem, formou aglomerados ocasionados 

pela umidade, como consequência há uma redução na área superficial de contato, diminuindo 

assim a eficiência de remoção do corante.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos realizados com a vermiculita como adsorvente para água produzida sintética 

e com corante vermelho reativo BF – 4B, mostrou-se bastante eficientes. 

Para as análises observadas com a água produzida sintética, a vermiculita lavada não se 

mostrou satisfatória, pois o material ainda se encontrava úmido, sendo visivelmente 

observado a formação de aglomerados, sendo assim, seus poros estavam preenchidos com 

água, impedindo que o adsorvente realizasse o processo de adsorção. Os melhores resultados 

se mostraram depois do processo de filtração e para o material não lavado. 

Para as análises com o corante vermelho reativo BF – 4B, foram observados que para o 

material lavado os melhores resultados foram para as maiores granulometrias (+10 -16), onde 

a conclusão obtida foi que esse material houve uma melhor secagem, por possuírem partículas 

maiores. Já em se tratando de vermiculita lavada e triturada, os melhores resultados foram 

para a menor granulometria (+40 -60), pois no momento em que este material foi triturado as 

partículas menores deixaram de ser aglomeradas, sendo assim obtiveram uma maior área de 

contato, causando assim em melhores resultados. 

A importância desse estudo é para validar a análise de turbidez, verificando a influência 

do próprio adsorvente na turbidez do meio e anda criando uma metodologia de pré-lavagem 

do material para passar a ser considerada e empregada nos estudos a partir daqui. 
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