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RESUMO 

A produção de petróleo nacional vem crescendo consideravelmente desde 2000 e a 

PETROBRAS projeta seu plano de negócios até 2040. Com isso, novas tecnologias na extração 

e produção de petróleo devem surgir a fim de atender aos desafios técnicos desse tipo de 

negócio. Durante o processo de produção do petróleo, muitos resíduos são gerados e, com o 

passar dos anos, ocorre um aumento significativo do volume de água produzida e uma 

diminuição de óleo gerado, derivado da depleção do reservatório. Neste contexto, existem 

metodologias que agem no incremento do fator de recuperação do reservatório chamadas de 

Métodos de Recuperação Avançada (EOR), as quais englobam tanto os métodos de recuperação 

secundários quanto terciários. Os primeiros, têm como objetivo suplementar a energia natural 

do reservatório. Já o método de recuperação terciária, abordado neste trabalho - método químico 

de injeção de polímeros - visa aumentar o fator de recuperação do reservatório aumentando a 

viscosidade do fluido injetado e diminuindo a permeabilidade efetiva da água na rocha-

reservatório, tampando as zonas que eram permeáveis a água. A água produzida, por sua vez, 

deve ser tratada obedecendo a RESOLUÇÃO CONAMA nº 393 de 2007 para descarte no mar. 

Visando tratar esta água produzida, juntamente com polímero utilizado em técnica de EOR, 

existem estudos que utilizam os processos de separação por membranas de cerâmica (PSMC). 

No presente trabalho, foram realizados testes em uma unidade em escala de bancada com uma 

membrana cerâmica, para avaliar a capacidade da membrana de tratar água produzida com 

polímero bem como suas condições operacionais. Foram feitos testes preliminares com água 

produzida sintética avaliando a velocidade de escoamento do fluido (1,6; 2,2; 2,7 m.s-1) no 

sistema e a concentração de sal (sem sal e com 100.000 mg.L-1). Os testes de polímero foram 

realizados com soluções de diferentes concentrações (100, 500 e 1000 mg.L-1), avaliando-se 

também os efeitos da concentração de sal, a velocidade de escoamento (1 e 2 m.s-1), o 

cisalhamento e o diferencial de pressão (1 e 2 bar) através da membrana. Os resultados, após 1 

hora de permeação, demonstraram que o cisalhamento aumenta o fluxo de permeado em todos 

os casos e que o fluxo é inversamente proporcional à viscosidade do fluido, exceto em soluções 

de contendo água, polímero e sal. Em amostras com óleo, as velocidades de escoamento 

tangencial muito altas levaram à diminuição da espessura da região polarizada, aumentando o 

fluxo de permeado.  

Palavras-chave: Membrana Cerâmica. Recuperação Avançada de Petróleo. Água Produzida. 

Polímero. Reinjeção no Reservatório. 



 

ABSTRACT 

Since 2000, the national oil production has been growing substantially, along with that, 

PETROBRAS has its business plan projected until 2040, so new technologies in the oil 

extraction and production fields must emerge to keep this market rising. During the oil 

production process, a lot of waste is generated and over the years there is a significant increase 

in the volume of produced water while the amount of oil decreases, due to reservoir depletion. 

In this context, there are methodologies that act on increasing the reservoir recovery factor, 

called Enhanced Oil Recovery (EOR), which includes both secondary and tertiary recovery 

methods. Secondary recovery methods aim to supplement the reservoir's natural energy. The 

tertiary recovery method, approached in this work - chemical method of injecting polymers - 

aiming to increase the reservoir recovery factor by increasing the viscosity of the injected fluid 

and decreasing the effective permeability of water in the reservoir rock, covering the zones that 

were permeable to water. In turn, the produced water must be treated according to the 

RESOLUTION CONAMA Nº 393/2007 for disposal at sea. In order to treat this produced water 

alongside the polymer used in EOR technique, there are researches that use ceramic membrane 

separation (PSMC) processes. In the present work, tests were performed on a bench scale unit 

with a ceramic membrane to evaluate the membrane's ability to treat polymer-produced water 

as well as its operating conditions. Preliminary tests were performed with synthetic produced 

water evaluating the fluid’s flow speed (1.6, 2.2, 2.7 m.s-1) in the system and the salt 

concentration (without salt and with 100,000 mg.L-1). The polymer tests were performed with 

different concentration solutions (100, 500 and 1000 mg.L-1), also evaluating the effects of salt 

concentration, flow rate (1 and 2 m.s-1), shearing and the transmembrane pressure (1 and 2 bar) 

applied in the membrane. Results after 1 hour of permeation showed that shearing increases 

permeate flux in all cases and that the flux is directly proportional to the fluid viscosity. In oil 

samples, very high tangential flow velocities leaded to a decreasing in thickness of the polarized 

region, increasing permeate flux. 

Keywords: Ceramic membrane. Enhanced Oil Recovery. Produced Water. Polymer. Reservoir 

Reinjection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em terminologia genérica, petróleo se refere ao acúmulo de hidrocarbonetos, que se 

apresentam como semissólidos, líquidos e gases, encontrados na natureza em sua forma bruta 

(THOMAS, 2001). Hoje, esses materiais podem ser separados em diferentes frações a fim de 

produzir uma variedade de combustíveis, como gás natural, gasolina, diesel, querosene, entre 

outros, além de insumos para a indústria petroquímica (MOKHATAB e POE, 2014). 

Em um campo de exploração de petróleo, ocorre a produção simultânea de gás, óleo e 

água. A água gerada é denominada água produzida, sendo esta considerada o maior resíduo a 

ser descartado durante o processo de extração de petróleo e gás. O tipo da instalação produtora 

de petróleo, suas instalações de tratamento, sua disponibilidade de água e os padrões 

requisitados para a qualidade da água a ser injetada no reservatório norteiam se a água 

produzida será descartada ou reutilizada (WESCHENFELDER, LOUVISSE, et al., 2015). 

O enquadramento da água produzida para reinjeção é rigoroso - sendo recomendado 

pela literatura as concentração de óleos e graxas (COG) inferior a 5 mg.L-1 e concentração de 

sólidos suspensos totais (CSST) menor que 1 mg.L-1 (BENNION, BENNION, et al., 1994). 

Uma outra opção para a água produzida é o descarte no mar, com um tratamento prévio, para 

que a concentração de óleos e graxas se enquadre no limite máximo de emissão e, 

posteriormente, no descarte, não exceda o limite médio mensal de 29 mg (CONAMA, 2007) – 

considerando a regulamentação brasileira. 

A PETROBRAS, companhia de capital misto público-privado de exploração de ativos 

de óleo, que orientou historicamente a exploração brasileira, projeta seu plano de negócios até 

2040 com base na exploração de óleo e gás em território marítimo (PETROBRAS, 2018). Mais 

de 93% da produção de petróleo em território brasileiro é offshore, e o efluente produzido nessas 

unidades é, na maioria dos casos, descartado diretamente no mar após tratamento 

(WESCHENFELDER, 2015). 

Uma tecnologia que já demonstrou potencial no tratamento desses efluentes é a 

utilização de membranas cerâmicas no tratamento da água produzida (WESCHENFELDER, 

LOUVISSE, et al., 2015). Os processos de separação por membranas (PSM) apresentam uma 

série de vantagens que os permitem competir com técnicas clássicas de separação (SILVA, 
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SOUTO, et al., 2004). Os equipamentos usualmente empregados nas plataformas apresentam 

baixa eficiência para remoção de partículas inferiores a 5 µm, dificultando o enquadramento da 

água nas especificações necessárias. Tendo em vista uma alternativa com grande potencial para 

o tratamento de água produzida, tem-se os processos de separação por membranas cerâmicas 

(PSMC), um tratamento não convencional que apresenta uma série de vantagens dentre as quais 

a estabilidade do efluente gerado com COG quase nulo, resistências mecânica, química e 

térmica da membrana elevadas e, de maneira geral, sistemas compactos com alta eficiência nos 

resultados de separação (WESCHENFELDER, 2015). 

Dado a previsão de exploração desses campos brasileiros por mais 20 anos e a 

obrigatoriedade de se retirar a máxima lucratividade daqueles já em produção, faz-se necessário 

investigar métodos de recuperação que suportem tal iniciativa. Nesse sentido, o Brasil detém 

alguns campos maduros e, inevitavelmente, todos os campos existentes chegarão nesta fase. 

Portanto, é de grande interesse comercial a existência de estudos que corroborem a viabilidade 

dos métodos de recuperação modernos ou que antecipem seus efeitos sobre os fundamentos da 

indústria de produção e exploração. 

Um dos métodos de recuperação terciária em crescente estudo, cuja aplicação é a mais 

bem-sucedida e conhecida dentre seus pares, é a injeção de polímeros (ALVARADO e 

MANRIQUE, 2010). Em síntese, a eficiência de qualquer método de recuperação terciária é 

proporcional ao incremento da capacidade de varrido do reservatório pelo fluido injetado, 

objetivando o fluxo de óleo empistonado em direção ao ponto de escoamento até a superfície – 

o poço (POGAKU, MOHD FUAT, et al., 2017).  

 

1.1 OBJETIVO 

 

Dado o contexto brasileiro, a combinação da injeção de polímeros como alternativa para 

incremento da recuperação de petróleo e a utilização de membranas para tratamento de água 

produzida é, no mínimo, plausível. Portanto, este trabalho objetiva refletir e avaliar os impactos 

do processo de injeção de polímeros sobre tratamento da água produzida utilizando membrana 

cerâmica de óxido de zircônio. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Essa seção discorre sobre a produção de petróleo, e por consequente, de água produzida em 

suas mais diversas derivações no tema proposto. Para isso, será realizado uma revisão 

bibliográfica sobre os assuntos abordados, correlacionando-os com materiais clássicos da 

literatura, inovações e descobertas da academia moderna. 

 

2.1 PETRÓLEO, CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO AO LONGO DOS ANOS 

 

O termo petróleo é derivado da combinação de duas palavras: “petra”, do grego, e 

“oleum”, do latim, que significam rocha e óleo, respectivamente. O petróleo no estado líquido 

é uma substância oleosa, inflamável e menos densa que a água. Por ser constituído por uma 

mistura de frações de hidrocarbonetos leves e pesados, nas CNTP, este pode se encontrar no 

estado líquido ou gasoso, dependendo de sua composição. As características do óleo como 

coloração, densidade e viscosidade variam de acordo com os diferentes reservatórios nos quais 

o óleo se encontra. Além dos principais constituintes, como carbono e hidrogênio, podem ser 

encontrados outros elementos como nitrogênio, enxofre e oxigênio, em menores quantidades 

em sua composição, e metais na forma de sais de ácidos orgânicos (THOMAS, 2001). 

Uma das formas de análise de petróleo é através da classificação dos hidrocarbonetos, 

caracterizada pela sigla PIONA (parafinas, iso-parafinas, olefinas, naftênicos e aromáticos). As 

parafinas são hidrocarbonetos saturados com cadeias lineares, já as iso-parafinas, são de cadeias 

ramificadas, as olefinas são de hidrocarbonetos insaturados, os naftênicos incluem os 

componentes ácidos que podem conter funcionalidade aromática e, por fim, os aromáticos, que 

são hidrocarbonetos caracterizados pela sua cadeia (SPEIGHT, 2006). 

A classificação das frações típicas – que tem finalidades diversas de acordo com seu 

poder de combustão, densidade e viscosidade – de petróleo pode ser dada através da faixa de 

temperatura de ebulição, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 - Frações típicas do petróleo. 

FRAÇÕES TEMPERATURA 

DE EBULIÇÃO (°C) 

COMPOSIÇÃO 

APROXIMADA 

APLICAÇÕES 

Gás Residual - C1 - C2 Gás combustível 

GLP Até 40 C3 - C4 Gás combustível 

engarrafado, uso doméstico 

e industrial 

Gasolina 40 - 175 C5 - C10 Combustível de automóveis, 

solvente 

Querosene 175 - 235 C11 - C12 Iluminação, combustível de 

aviões a jato 

Gasóleo leve 235 - 305 C13 - C17 Diesel, fornos 

Gasóleo 

pesado 

305 - 400 C18 - C25 Combustível, matéria-prima 

para lubrificantes 

Lubrificantes 400 - 510 C26 - C38 Óleos lubrificantes 

Resíduo Acima de 510 C38 + Asfalto, piche, 

impermeabilizantes 

Fonte: Adaptado de Thomas, 2001. 

 

O petróleo é gerado em uma rocha dita geradora e se desloca para uma outra, chamada 

de reservatório (THOMAS, 2001). O fluido rico em hidrocarboneto é gerado no subterrâneo a 

diversas pressões, contendo gás natural em solução e, devido às elevadas temperaturas nas 

formações subterrâneas, sua viscosidade é menor que na superfície (SPEIGHT, 2006). 

A parcela facilmente acessível do petróleo já foi, em grande parte, descoberta e 

explorada. Dessa forma, o entendimento da geologia subjacente à sua formação e 

desenvolvimento tornou-se gradativamente mais importante devido ao seu caráter essencial na 

identificação de novas jazidas (BJORLYKKE, 2010).  

A exploração em terra e em escala comercial do petróleo se iniciou em 1859, nos EUA 

(Estados Unidos da América) (THOMAS, 2001) e ao longo do seu desenvolvimento comercial, 

o petróleo se tornou medida de poder econômico de diversos países (ROSS, 2013). As reservas 
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petrolíferas brasileiras se revelaram mais promissoras ao longo das bacias sedimentares da costa 

nacional em 2018, onde 95,7% da produção total de petróleo vinha do ambiente offshore (ANP, 

2019) cujo início de exploração ocorreu em 1973, no campo de Guaricema (MORAIS, 2015) e 

foi reforçado pelo sucesso das explorações dos campos gigantes de Marlim, Roncador e 

Barracuda, na bacia de Campos, e mais atualmente do pré-sal. A PETROBRAS, companhia de 

capital misto público-privado de exploração de ativos de óleo que norteou a exploração 

brasileira, projeta seu plano de negócios até 2040 com base na exploração de óleo e gás em 

território marítimo (PETROBRAS, 2018). 

A produção anual nacional de petróleo por unidade da Federação e localização (terra e 

mar) apresentou um crescimento considerável desde 2000, alcançando, em 2018, 210% do seu 

valor inicial de 75019962 m³. Na Figura 1 abaixo, encontram-se os dados em metros cúbicos 

produzidos anualmente desde 2000 (ANP).  

 

Figura 1 - Dados da produção anual nacional de petróleo de 2000 até 2018. 
Fonte: ANP - Boletim Mensal de Produção, conforme o Decreto n.º 2.705/98, atualizado em 03/09/2019. 

 

Pode-se observar uma linha de tendência crescente na Figura 1, e, com o 

desenvolvimento de novas tecnologias e otimizações nos processos atuais, será possível manter 

o perfil de extração crescente ao longo dos anos, além de impulsionar toda a cadeia de bens e 

serviços brasileira, trazendo grandes oportunidades para novas empresas e para os profissionais 

locais. 

 



24 

2.2 MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO AVANÇADA 

 

Os métodos de recuperação de petróleo agem no incremento do fator de recuperação de 

um reservatório – especialmente naqueles cuja energia natural não é grande o suficiente para 

promover surgência natural ou economicamente satisfatória para gestão da formação em 

questão. 

Todavia, a disponibilidade de energia natural do reservatório é uma característica que 

não é intrínseca somente do reservatório analisado, mas também do posicionamento no tempo 

do mesmo. Basicamente, um reservatório pode perpassar por três estágios no seu ciclo de vida: 

o inicial, no qual o reservatório surge naturalmente;  um estágio intermediário onde algumas 

técnicas de recuperação são satisfatoriamente utilizadas, e um estágio final no qual técnicas de 

recuperação convencionais não são satisfatórias e novas técnicas colocam em contato o 

reservatório com substâncias não-convencionais, auxiliando no aumento do baixo fator de 

recuperação típico dessa fase avançada de vida do reservatório (THOMAS, 2001).  

A Sociedade de Engenheiros de Petróleo (SPE) definiu o termo enhanced oil recovery 

– recuperação de óleo aprimorada ou avançada, cujo acrônimo EOR é popularmente encontrado 

na literatura e também será utilizado no presente texto. EOR engloba modernamente tanto os 

métodos de recuperação secundários quanto terciários. A introdução do termo EOR se deve ao 

fato de que muitos projetos iniciam a recuperação secundária ou terciária ainda na produção 

primária do campo devido a particularidades do plano de negócios da empresa exploradora, ou 

tão somente pelas características de evolução do reservatório analisado (TERRY e BRANDON, 

2015). 

A nomenclatura sobre as diferentes técnicas de recuperação é discutível, portanto, 

merece esclarecimento para pleno entendimento da colocação das mesmas nesta obra. Autores 

clássicos da literatura de reservatórios brasileira, como Rosa et al. (2006), utilizam uma 

nomenclatura diferente de obras clássicas norte-americanas no mesmo tema de acordo com 

Terry e Brandon (2015). Dessa forma, adotaremos a nomenclatura mais aceita 

internacionalmente de método de recuperação primário e métodos EOR, e no interior desse, 

métodos secundários e métodos terciários. Métodos de estimulação por faturamento ácido ou 

não, e de elevação artificial não serão configurados como métodos de recuperação. 
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2.2.1. MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO PRIMÁRIA 

 

A eficiência de recuperação primária é geralmente baixa, quando não nula. Isso porque, 

ao longo do deslocamento do fluido de produção no interior do reservatório em direção ao poço 

produtor, existe uma perda de carga característica do meio poroso – gerada a partir de forças 

viscosas e capilares, e da descompressão dos fluidos devido ao gradiente de pressão encontrado 

(ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2006). 

Nesse sentido, existem fatores chave que determinam qual característica será a essência 

da recuperação primária, as mais comuns são: 

• Expansão dos fluidos de produção; 

• Liberação do gás em solução; 

• Influxo por aquíferos; 

• Drenagem gravitacional; 

• Expansão da formação. 

 

2.2.2. MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Os métodos de recuperação secundária têm como objetivo suplementar a energia natural 

do reservatório. Uma das formas mais conhecidas e utilizadas no gerenciamento de reservatório 

é a injeção na formação de um fluido miscível com a fase orgânica ou inorgânica dos fluidos 

de produção. Nesse sentido, tanto a água, miscível com a própria água de produção, quanto o 

gás, miscível com os hidrocarbonetos contidos na formação, são comumente utilizados e, 

portanto, o termo de manutenção de pressão é encontrado descrevendo a maioria dos processos 

de recuperação secundária (TERRY e BRANDON, 2015). O objetivo desses métodos é 

aumentar a eficiência de recuperação e acelerar a produção (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 

2006). 

A injeção de água no reservatório promove o varrido dos hidrocarbonetos em direção 

ao poço, promovendo incremento da produção e, simultaneamente, sustentando a pressão de 



26 

reservatório ao ocupar o espaço onde previamente se acumulara os hidrocarbonetos doravante 

deslocados. A eficiência desse método varia em função da mobilidade dos fluidos e da razão de 

mobilidades entre os fluidos escoados. 

 

2.2.3. MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO TERCIÁRIA 

 

Atualmente existem vários métodos de recuperação avançada: miscíveis, térmicos e 

químicos são grandes classificações desses métodos, porém ainda existem outros que não se 

encaixam em nenhuma delas (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2006). Dado o escopo desse 

trabalho, a revisão bibliográfica dessa temática irá se limitar aos métodos químicos, mais 

especificamente à injeção de polímeros para aumento do fator de recuperação. 

 

2.2.3.1. INJEÇÃO DE POLÍMERO 

 

A maioria dos métodos de recuperação especial tem como objetivo a redução da 

saturação residual de óleo no interior do reservatório (HERBECK, HEINTZ e HASTINGS, 

1976). A injeção de polímeros não segue esse princípio. Na verdade, a vantagem de sua 

utilização é a antecipação de receitas e diminuição dos volumes de água produzida devido ao 

seu efeito de diminuição da mobilidade relativa água-óleo (M), conforme Equação 1. 

Nesse sentido, define-se como mobilidade relativa água-óleo:  

𝑀 =
𝑘𝑤𝜇𝑤

𝑘𝑜𝜇𝑜
                                                  Equação 1 

Sendo: 

M – Mobilidade relativa água óleo 

kw – Permeabilidade efetiva ao óleo 
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ko – Permeabilidade efetiva à água 

µo – Viscosidade do óleo 

µw – Viscosidade da água 

De fato, a injeção de materiais poliméricos no reservatório por meio da diluição dos 

mesmos na água produzida, leva a dois fatores principais: 

• Aumento da viscosidade do material injetado para recuperação – solução de água e 

polímero: dessa forma a eficiência de varrido areal e vertical aumenta devido a uniformização 

da frente de varrido, que direciona o banco para regiões de baixa permeabilidade ao longo do 

reservatório; 

• Diminuição da permeabilidade efetiva da água na rocha-reservatório: os polímeros são 

parcialmente adsorvidos pelo reservatório, gerando oclusão de zonas anteriormente permeáveis 

a água; 

Na literatura clássica são destacadas duas classes de polímeros em utilização com 

finalidade de incremento do fator de recuperação de óleo: a poliacrilamida e a goma xantana – 

ambos não são tóxicos e nem corrosivos (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2006). O primeiro, 

é um polímero comercialmente bem estabelecido e sintetizado industrialmente – 

preferencialmente utilizado na sua forma parcialmente hidrolisada (HPAM), ao passo que o 

segundo é um polissacarídeo derivado de um processo fermentativo executada pela bactéria 

Xanthomonas campestres como mecanismo contra sua desidratação (SORBIE, 1991).  

Modernamente, outros polímeros se revelam promissores para recuperação avançada, 

um deles é biopolímero, produzido pela Rhizobium viscosum, CECT 908, que exibe 

propriedades reológicas melhores que a goma xantana e maior estabilidade a altas temperaturas, 

ao cisalhamento e a faixas de salinidade (COUTO, GUDIÑA, et al., 2019). 

No sentido de utilização da poliacrilamida como método EOR em plataformas offshore 

de produção de óleo e gás, os resultados obtidos por Ji-sheng et. al (2008) sobre os efeitos de 

sais em soluções de poliacrilamida parcialmente hidrolisada são particularmente interessantes. 

De acordo com os autores o raio médio de giro das moléculas dos polímeros e o segundo 

coeficiente de virial de HPAM diminuem com o aumento da concentração de sais devido a 
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efeitos de blindagem e crosslinking que provocam o encolhimento das moléculas, por 

consequência diminuindo também o volume molecular.  

As duas metodologias de injeção são caras e exigem facilidades próprias para viabilizar 

o procedimento de injeção polimérica no reservatório. Ambos polímeros demandam água para 

mistura pobre em oxigênio, do contrário, poderá haver oxidação da matéria-prima. Em 

particular, a poliacrilamida é sensível ao cisalhamento e, portanto, necessita de um processo 

com poucos acidentes mecânicos e restrições até o reservatório. Sun et al. (2019) comparou 

modelos teóricos e resultados experimentais sobre o efeito de cisalhamento sobre a degradação 

mecânica da poliacrilamida por meio de microcapilares, que simulam o fluxo no interior do 

reservatório. O estudo concluiu a relação entre velocidade de fluxo e degradação mecânica em 

consonância com a teoria de modelo de adsorção adotado. Além disso, a salinidade diminui 

consideravelmente a viscosidade da solução polimérica da poliacrilamida afetando a eficiência 

de varrido.  

Jang et al. (2015) demonstraram que a viscosidade da solução polimérica de goma 

xantana é substancialmente mais resistente a salinidade, cisalhamento e temperatura que 

soluções de poliacrilamida, sendo mais indicadas para reservatórios altamente salinos. 

Entretanto a mesma é extremamente suscetível a ataques bacterianos requerendo tratamentos 

com biocidas antes da injeção. Ademais, um risco da utilização do biopolímeros, já 

documentado na literatura, é o tamponamento da formação nas imediações do poço injetor 

(SORBIE, 1991). 

Apesar de conhecida desde o século passado, a injeção de polímeros realmente iniciou 

seu desenvolvimento mais recentemente. Atualmente, a metodologia tem encontrado espaço 

em campos de óleo pesados, como Bohai na China e Papa-Terra no Brasil – muito embora a 

PETROBRAS não havia conseguido implementar a metodologia de injeção polimérica nesse 

último campo até 2017. 

Jung et al. (2012) demonstraram que soluções poliméricas de poliacrilamida hidrolisada 

podem ser otimizadas quando combinadas com hidróxido de sódio (NaOH). A razão, conforme 

explanada no artigo, é o aumento substancial de viscosidade em relação a solução polimérica 

convencional. O ponto ótimo, gerando o maior incremento de viscosidade, foi encontrado 

quando 0,5 % (percentagem mássica) de NaOH foi misturada com uma solução a 1500 mg.L-1 

de poliacrilamida polimérica.  
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Shi et al. (2015) citam que a injeção de polímeros tem sido efetivamente empregada no 

campo de Bohai e analisaram qual é o momento ideal para iniciar a injeção polimérica. O estudo 

utilizou dois óleos de naturezas distintas: um com viscosidade de 123 mPa.s, e outro com 70 

mPa.s, concluindo que o momento ideal para iniciar a injeção era baseado na fração de fluxo 

de água, encontrando os valores de 10 e 25%, respectivamente. Vale notar que essa conclusão 

se opõe àquela apresentada por Rosa, Carvalho e Xavier (2006), que sugere o início da injeção 

polimérica tão logo quanto possível. 

Amirin, Dejam e Chen (2017) aplicaram com sucesso um conjunto de dados dos campos 

de óleo pesado, para treinar um modelo de análise de dados que demonstrou grande potencial 

para previsão dos efeitos da implementação da injeção de polímeros em reservatórios, 

descrevendo como os parâmetros operacionais básicos variam em resposta aos parâmetros de 

entrada do modelo elaborado. Esse resultado é relevante em um cenário onde os softwares 

industriais para esse tipo de aplicação apresentam alto custo de aquisição, cultivando uma 

oportunidade das empresas de desenvolverem soluções in-house para modelos complexos de 

injeção polimérica. 

 

2.3 ÁGUA PRODUZIDA 

 

O processo de extração de petróleo ou gás gera como subproduto grandes volumes de 

água produzida, cuja composição é formada por complexos componentes orgânicos e 

inorgânicos (FAKHRU’L-RAZI, PENDASHTEH, et al., 2009). 

Os reservatórios são compostos por frações de gás, óleo e água além das rochas como 

mostra a Figura 2 a seguir. A água produzida pode ser gerada tanto pela água de formação, já 

existente na rocha, quanto pela água de injeção, utilizada para manter a pressão hidráulica e 

aumentar a recuperação de óleo ou gás na produção, uma vez que a extração do óleo e do gás 

diminui a pressão do reservatório (IGUNNU e CHEN, 2014). 
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Figura 2 - Esquema típico de um reservatório. 
Fonte: Adaptado de Igunnu e Chen, 2012. 

 

Grande parte dos reservatórios de produção de óleo apresentam-se cercados por 

aquíferos – rochas porosas nas quais grandes volumes de água são armazenados. Em alguns 

casos, um aquífero pode apresentar um volume de água grande o suficiente para que, em termos 

práticos, ele seja considerado infinito frente ao reservatório ao qual ele estabelece contato, e o 

contrário também pode ser verdade. (TERRY e BRANDON, 2015). 

A produção global é estimada em 250 milhões de barris de água produzida por dia 

comparado com aproximadamente 80 milhões de barris de óleo por dia, ou seja, resultando em 

uma razão de 3:1, sendo 40% do volume de água produzida descartado no meio ambiente. 

Sabendo que a geração de água produzida cresceu de 1990 a 2015, como mostra a Figura 3 a 

seguir, e possui a tendência de continuar subindo ao longo da vida útil do poço, como mostra a 

Figura 4 abaixo, é necessário o gerenciamento de métodos para que a geração de água produzida 

em poços maduros não seja impactante econômica e ambientalmente (FAKHRU’L-RAZI, 

PENDASHTEH, et al., 2009; IGUNNU e CHEN, 2014). 
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Figura 3 - Estimativa de geração de água produzida em poços onshore e offshore de 1990 a 

2015. 
Fonte: Adaptado de Fakhru’l-Razi et al, 2009. 

 

Figura 4 - Perfil de produção de um típico reservatório de petróleo. 
Fonte: Adaptado de Igunnu e Chen, 2012. 

 

Ao longo do ciclo de vida exploratório de um reservatório a tendência do perfil de 

pressões em seu interior declina devido a depleção. Dessa forma, aquíferos adjacentes e em 

comunicação com o reservatório, quando existentes, podem suprir o reservatório com energia 

por migração dos fluidos do aquífero. Nesse sentido, a tendência das formações com presença 

de aquíferos associados é uma maior presença de água no interior da formação do reservatório 

ao longo do tempo e, por consequência, uma maior produção de água no campo. Portanto, essa 

sequência impacta diretamente na quantidade de água produzida gerenciada em um campo de 

exploração. 
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2.3.1 COMPOSIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA 

 

A composição da água produzida é complexa e varia dependendo da localização 

geográfica do reservatório, da formação geológica, do método de extração, do tipo de 

hidrocarboneto produzido e do tempo de vida do reservatório. Por exemplo, a água produzida 

gerada pela extração de gás natural é 10 vezes mais tóxica do que a extração de óleo mas gera 

um volume total menor (JIMÉNEZ, MICÓ, et al., 2018). 

O Anexo A informa os componentes gerais presentes na água produzida, possuindo 

compostos inorgânicos, orgânicos e minerais provenientes do reservatório. Além dos citados, 

também pode ser encontrada na sua composição resquícios de produtos químicos advindos de 

inibidores de corrosão, surfactantes, solventes para a separação da emulsão água e óleo, sólidos 

suspensos como areia e bactérias e gases resultantes da metabolização dos compostos pelos 

microrganismos (IGUNNU e CHEN, 2014). 

 O trabalho de Motta et al. (2019) revisa de forma detalhada a composição da água 

produzida, conforme a Figura 5 abaixo. 

 

Figura 5 - Composição da água produzida. 

Fonte: adaptado de Mota et al., 2019. 
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 O óleo contido na água produzida deriva do próprio óleo da formação. A água 

produzida, antes do tratamento de separação nas plataformas, contém uma quantidade 

substancial de óleo derivado do arraste físico e da própria solubilidade do material, embora 

limitada, em água. Essencialmente podemos encontrar o óleo divido em três grandes grupos: 

• Óleo livre: material de natureza predominantemente apolar reunido em gotas de 

diâmetro acima de 100 µm. São identificados nessa fração aromáticos, polinucleares, policiclo-

parafinas e parafinas pesadas. Facilidades básicas de separação, como separadores trifásicos, 

são capazes de separar de forma eficiente essa fração da água produzida admitida na unidade 

de exploração. Em plataformas offshore, normalmente um trem de tratamento de água 

produzida utilizando hidrociclones e flotadoras separam ainda mais finamente essa fração de 

óleo das correntes de água para descarte ou para tratamento e reinjeção, reciclando o óleo 

separado para o trem principal de processamento de óleo; 

• Óleo em emulsão: fração de óleo dispersa com amplo espectro no que se refere ao 

diâmetro das gotículas: 20 a 100 µm. A emulsão é uma fase gerada pelos efeitos cisalhantes 

durante o transporte multifásico, e estabilizada por componentes presentes na mistura, como 

sais. Se tratando de água e óleo, a emulsão pode ser quebrada por segregação gravitacional dado 

que geralmente os hidrocarbonetos encontrados nessa fase são praticamente insolúveis em 

água; 

• Óleo solúvel: composta por hidrocarbonetos com afinidade polar, tais como BTEX 

(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e fenóis. Uma fonte desse tipo de hidrocarbonetos em 

plataforma offshore é o dreno de vasos downstream às unidades de desidratação utilizando 

derivados de etilenoglicol, no qual esses hidrocarbonetos apresentam solubilidade apreciável 

em altas pressões e são separados posteriormente em vasos de flash. 

Um fato relevante que tange esse grupo é que mais atualmente os órgãos reguladores de 

descarte de água produzida no Brasil exigiram a mudança do método 5520-F para 5520-B para 

determinação para a quantidade total de óleos e graxas na água produzida. A diferença 

substancial entre esses métodos é que o primeiro apresenta uma etapa de filtração utilizando 

sílica que captura os óleos solúveis em água (que apresentam maior polaridade) antes da 

determinação gravimétrica dos materiais orgânicos contidos na amostra, dessa forma o teor 

total de óleos e graxas do método 5520-F tende a ser menor que aquele apresentando no método 

5520-B. Essa modificação inseriu uma nova dificuldade para o enquadramento da concentração 

total de óleos e graxas nos padrões regulatórios brasileiros, e configura um desafio moderno 
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para as operadoras que atuam no âmbito nacional e realizam descarte de água produzida em 

alto mar.  

 Alguns microrganismos estão presentes na água produzida – apesar do ambiente tóxico 

algumas bactérias anaeróbicas e redutoras de sulfato conseguem se proliferar nesse meio 

(FAKHRU’L-RAZI, PENDASHTEH, et al., 2009). Por isso existe um rigoroso tratamento 

antes da injeção de água produzida utilizando biocidas, uma vez que a injeção desses 

microrganismos no reservatório pode levar a formação de gases ricos em enxofre e tóxicos que 

não eram naturais da formação no início do processo exploratório.  

 Naturalmente, alguns gases são carreados na água produzida e são liberados ao longo 

dos trens de processamento. Os gases mais comuns encontrados na água produzida são CO2 

(dióxido de carbono) e H2S (sulfeto de hidrogênio), ambos conferem um caráter ácido ao fluido 

e a neutralização dos mesmos pode gerar a formação de precipitados (STEWART e ARNOLD, 

2011).   

No que tange materiais dissolvidos a água produzida apresenta íons em solução naturais 

da formação, assim como traços de metais pesados. Materiais radioativos de ocorrência natural 

(NORM) são observados nesse tipo de fluido em função da presença dos mesmos no interior 

da crosta terrestre e acabam sendo concentrados durante o processo de recuperação de óleo e 

gás. Esses compostos radioativos se concentram especialmente em problemas associados a 

garantia de escoamento que geram sólidos (incrustações). Os principais radionuclídeos 

encontrados na água produzida são: Ra-226 (derivado do U-238) e Ra-228 (derivado Th-232) 

(ALI, MHEEMEED e HASSAN, 2015). 

 

2.3.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

O problema ambiental mais crítico enfrentado na gestão da água produzida é seu 

descarte em alto mar. Atualmente essa é a prática mais comum no Brasil e inclusive a 

PETROBRAS já sofreu sanções vinculadas a essa prática em 2018 onde esse operador fugiu a 

legislação corrente.  



35 

Nesse sentido, a legislação corrente sobre o descarte de água produzida é a 

“RESOLUÇÃO CONAMA n° 39379, de 8 de agosto de 2007 Publicada no DOU nº 153, de 9 

de agosto de 2007, Seção 1, páginas 72-73” (CONAMA, 2007). O documento contextualiza 

água produzida e divulga as premissas de aplicação do mesmo. Além disso, determina os 

parâmetros a serem monitorados em plataforma offshore que gerenciam água produzida. 

Quantitativamente, o art. 5 da legislação determina que “o descarte de água produzida 

deverá obedecer à concentração média aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 

mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L.”  

O método de determinação de TOG apontado na legislação é a metodologia 

gravimétrica de acordo com o método 5520-B – a própria PETROBRAS foi pioneira na 

implantação dessa metodologia conforme o fato relevante da empresa de 5 de Março de 2018 

(PETROBRAS, 2018). O descumprimento de tal diretriz leva a sanções ambientais, desde que 

reincidentes ou não justificadas. Essa justificação deriva das condições onde houve o 

desenquadramento da água produzida, uma vez que o monitoramento das amostras fica a cargo 

do próprio operador, que realiza as análises, determina o nível de TOG e registra historicamente 

essas informações. No caso de detecção de picos, o próprio operador deve executar o 

engajamento junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) reportando o valor de desvio, e então o órgão regulador tomará as devidas 

providências. 

O IBAMA executa regularmente auditorias nas plataformas de produção a fim de checar 

se os procedimentos de gestão de água produzida estão implementados de forma correta e sendo 

seguidos adequadamente. Existem treinamentos específicos de gestão e amostragem para esse 

tipo de descarte.  

 

2.4 PROCESSO DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS 

 

Atualmente, as técnicas de separação da emulsão água-óleo utilizando membranas têm 

sido extensamente aplicadas devido à alta resistência química, térmica e à pressão que as 

membranas possuem, para uma vasta variedade de condições de alimentação. O processo de 
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separação utilizando membranas (PSM) apresenta diversas vantagens, como economia de 

energia, seletividade e simplicidade de operação e de scale up (SILVA, SOUTO, et al., 2004). 

Dentre os PSM, destacam-se os que envolvem osmose inversa, nanofiltração, ultrafiltração, 

microfiltração, diálise, eletrodiálise, permeação de gases e pervoporação (HABERT, BORGES 

e NOBREGA, 2006). Na Tabela 2 e na Tabela 3 abaixo podem ser observadas algumas 

características atreladas para cada processo de separação. 

 

Tabela 2 – Principais características dos processos de separação utilizando membranas. 

Processo Material Retido Material que 

Permeia 

Aplicações 

Microfiltração 

(MF) 

Material em 

suspensão, bactérias. 

Massa molar > 500k 

Da (0,01 µm) 

Água e sólidos 

dissolvidos 

Esterilização bacteriana; 

clarificação de vinhos e 

cervejas; concentração de 

célular; oxigenação de sangue 

Ultrafiltração 

(UF) 

Colóides, 

macromoléculas. 

Massa molar > 5000 

Da 

Água (solvente), 

sais solúveis de 

baixa massa 

molar 

Fracionamento/concentração 

de proteínas; recuperação de 

pigmentos/óleos 

Nanofiltração 

(NF) 

Moléculas de massa 

molar média. 

500 < MM < 2000 

Da 

Água, sais e 

moléculas de 

baixa massa 

molar 

Purificação de enzimas; 

biorreatores a membrana 

Osmose Inversa 

(OI) 

Todo material 

solúvel ou em 

suspensão 

Água (solvente) Dessalinização de águas; 

concentração de suco de 

frutas; desmineralização de 

águas 

Diálise (D) Moléculas de massa 

molar > 5000 Da 

Íons e orgânicos 

de baixa massa 

molar 

Hemodiálise; rim artificial; 

recuperação de NaOH 

Eletrodiálise (ED) Macromoléculas e 

compostos não 

iônicos 

Íons Concentração de soluções 

salinas; purificação de águas 

Permeação de 

Gases (PG) 

Gás menos 

permeável 

Gás mais 

permeável 

Recuperação de hidrogênio; 

separação CO2/CH4; 

fracionamento do ar 

Pervaporação 

(PV) 

Líquido menos 

permeável 

Líquido mais 

permeável 

Desidratação de álcoois; 

eliminação de VOC da água 

Fonte: Habert et al., 2006. 
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Tabela 3 – Principais características dos processos de separação utilizando membranas. 

Processo Tamanho do 

poro 

Característica Mecanismo 

de separação 

Observação 

Microfiltração 

(MF) 

5 – 0,05 µm Isotrópica(a) ɛ~10 – 

50% 

Por tamanho  

Ultrafiltração 

(UF) 

50 – 3 nm Anisotrópica ɛ~0,1 

– 10% 

Por tamanho Cerâmica ɛ~10 -

50% 

Osmose Inversa 

(OI) 

1 – 0,1 nm(b) Anisotrópica Sorção/difusão  

Diálise (D) 10 – 0,1 nm Porosidade elevada 

ɛ~50% 

Difusão Polímero inchado 

Eletrodiálise 

(ED) 

10 – 0,1 nm Densidade de carga 

(pot. ξ) 

Diferença de 

carga elétrica 

 

Permeação de 

Gases (PG) 

< 0,1 nm Anisotrópica Sorção/difusão  

Pervaporação 

(PV) 

< 0,1 nm Anisotrópica Sorção/difusão Volatilidade 

permeantes 

Fonte: Adaptado de Habert et al., 2006. 

 

Membranas podem ser definidas como barreiras permoseletivas entre duas fases que 

permite que um ou mais componentes passem de uma fase para outra na presença de uma força 

motriz apropriada (HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006). Dessa forma, a solução passa 

através da membrana seletiva e é separada em duas correntes: permeado, parcela que permeia 

a membrana, e concentrado, parcela que será enriquecida com o soluto ou sólidos retidos 

(MULDER, 1996 ). 

Segundo a Tabela 3, membranas com tamanho de poro igual à 0,1µm se enquadram no 

processo de microfiltração. Como o PSM depende das características da membrana utilizada, 

da força motriz e do tipo de operação, os próximos tópicos abordarão mais especificamente o 

material e processo utilizado no presente trabalho – membranas cerâmicas, porosas, isotrópicas 

de microfiltração. 
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2.4.1 CARACTERÍSTICAS DAS MEMBRANAS 

 

Geralmente, as membranas podem ser classificadas de acordo com a sua estrutura e 

característica morfológica, conforme exposto na Figura 6. Com relação à primeira, podem ser 

porosas, em que a espessura, o tamanho do poro e a porosidade da estrutura definem a 

capacidade de separação e permeabilidade; ou podem ser densas, onde predizer tais 

características é mais difícil (DAS e BOSE, 2017). Já com relação à segunda, podem ser 

isotrópicas (simétricas) ou anisotrópicas (assimétricas), ou seja, podem apresentar 

uniformidade ao longo da espessura ou não (DIEL, 2010). 

 

Figura 6 - Estrutura e característica morfológica das membranas. 

Fonte: Habert et al., 2006. 

 

Há também a classificação de acordo com o material de fabricação. As membranas 

podem ser produzidas de materiais poliméricos (orgânicos em sua maioria) ou inorgânicos 

(cerâmicas ou metais). Salvo exceções, as membranas orgânicas têm menor custo, enquanto 

que as inorgânicas apresentam uma vida útil maior e uma limpeza mais fácil (SILVA, SOUTO, 

et al., 2004). 
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2.4.2 FORÇA MOTRIZ 

 

A força motriz para transportar o fluido através das membranas pode variar entre os 

gradientes de concentração, de potencial elétrico, de pressão de vapor e de pressão hidráulica 

(HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006). Entretanto, as características das membranas que 

definem qual será a força motriz atrelada ao processo. Por exemplo, para as membranas densas 

– processo de pervaporação, separação de gases e osmose inversa – o transporte ocorre por 

mecanismo difusivo e a força motriz é o gradiente de concentração ou pressão através da 

membrana; já para as membranas porosas – microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração – o 

transporte é essencialmente convectivo e a força motriz é o diferencial de pressão através da 

membrana (WESCHENFELDER, 2015). 

Vale ressaltar que os processos de separação por membranas se diferenciam pelo 

tamanho dos poros das membranas, quanto maior o tamanho do poro, menor será o diferencial 

de pressão exigido para ocorrer a separação. O fato apresentado pode ser observado na Tabela 

4 abaixo. 

 

Tabela 4 – Quantificação do tamanho dos poros e força motriz para os PSM. 

Processo Tamanho do poro Força Motriz 

Microfiltração (MF) 5 – 0,05 µm ∆P (0,5 – 2 atm) 

Ultrafiltração (UF) 50 – 3 nm ∆P (1 – 7 atm) 

Nanofiltração (NF) 1 – 0,1 nm(b) ∆P (5 – 25 atm) 

Osmose Inversa (OI) 10 – 0,1 nm ∆P (15 – 80 atm) 

Diálise (D) 10 – 0,1 nm ∆C 

Eletrodiálise (ED) < 0,1 nm ∆E 

Permeação de Gases (PG) < 0,1 nm ∆P → ∆C 

Pervaporação (PV)  Pressão de vapor 

Fonte: Adaptado de Habert et al., 2006. 
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2.4.3 MODO DE OPERAÇÃO 

 

A unidade de separação utilizando membranas pode ter a alimentação realizada de duas 

formas distintas: frontal (dead-end) ou tangencial (cross-flow), conforme a Figura 7 abaixo. Na 

primeira forma, existe uma corrente de entrada no módulo, direcionada para a membrana, e 

somente uma corrente de saída – permeado. Dessa forma, há o acúmulo de materiais antes em 

suspensão na interface membrana/solução. Já na segunda forma, existe uma corrente de entrada, 

tangencial à membrana, e duas correntes de saída – permeado e concentrado. O permeado escoa 

transversalmente à membrana enquanto o concentrado segue o fluxo tangencial 

(WESCHENFELDER, 2015). 

 

Figura 7 - Comparação das formas de alimentação – dead-end (a) e cross-flow (b). 

Fonte: Adaptado de Ignnu e Chen, 2012. 

 

A alimentação tangencial possui vantagens frente a frontal devido à minimização de 

partículas ou solutos depositados na interface membrana/solução, pois as mesmas seriam 

carreadas junto a solução de concentrado. Assim, no cross-flow, a formação de torta na 

membrana teria a sua espessura menor em comparação ao dead-end e, consequentemente, 

menos resistência ao fluxo (CHERYAN e RJAGOPALAN, 1998). 

A Figura 8 abaixo, apresenta um esquema de filtração tangencial semelhante ao 

utilizado neste trabalho. 

(a) (b) 
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Figura 8 - Esquema de filtração tangencial utilizando membrana cerâmica. 

Fonte: WESCHENFELDER, 2015. 

  

2.4.4 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO POR 

MEMBRANAS DE MICROFILTRAÇÃO 

 

No presente trabalho, é utilizado o processo de separação de membranas de 

microfiltração, não somente porque é o mais próximo da filtração clássica e o mais indicado 

para retenção de materiais em suspensão e emulsão (SILVA, SOUTO, et al., 2004), mas 

também devido às características do processo apresentados na Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4. A 

fim de analisar a eficiência operacional da unidade de permeação de membranas de 

microfiltração utilizada, é preciso avaliar a permeabilidade e o fluxo de permeado. 

 

2.4.4.1 FLUXO DE PERMEADO 

 

Fluxo é representado por vazão – volumétrica, mássica ou molar – por unidade de área. 

Para o fluxo de permeado, será o volume que permeia por unidade de tempo (Q) por área de 

permeação da membrana (Am) (DIEL, 2010), conforme Equação 2 abaixo. 
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𝐽 =  
𝑄

𝐴𝑚
                                                    Equação 2 

 

2.4.4.2 PERMEABILIDADE 

 

Para o caso de membranas porosas, mais especificamente de microfiltração, a força 

motriz que causa o movimento de qualquer espécie através da membrana é o diferencial de 

pressão. O fluxo é determinado por esta e pela resistência da membrana (permeabilidade), que 

são proporcionais (DIEL, 2010) 

A lei de Darcy adaptada para membranas porosas, que pode ser vista na Equação 3 

abaixo, é a equação mais comum para o fluxo através da mesma (PERSSON, GEKAS e 

TRAGARDH, 1995) 

𝐽 =  
∆𝑃

𝜇 .  𝑅𝑚
                                                  Equação 3 

Sendo: 

J – fluxo de permeado; 

∆P – diferencial de pressão através da membrana; 

µ - viscosidade dinâmica do fluido; 

Rm – resistência da membrana. 

Dois parâmetros principais podem influenciar diretamente no fluxo através da 

membrana, sendo a temperatura da solução de alimentação, devido à viscosidade, e a velocidade 

de escoamento, devido ao regime de escoamento. Além desses, o pH e a força iônica também 

influenciam dependendo da solução de alimentação e do tipo de membrana (DIEL, 2010). 
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2.4.4.3 POLARIZAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO E INCRUSTAÇÃO 

 

Quando o fluido de alimentação não consistir exclusivamente de água, a permeabilidade 

pode sofrer alterações, possuindo um comportamento linear inicial, mas, ao longo do tempo e 

com o aumento da pressão, diminuir. Esta diminuição é consequência de fenômenos de 

polarização por concentração e incrustação (fouling) (DIEL, 2010). 

 

2.4.4.3.1 POLARIZAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO 

 

A polarização de concentração se dá pelo aumento da concentração das espécies, de 

baixa massa molar ou macromoléculas, retidas próximo à superfície da membrana, que 

provocam uma resistência adicional à transferência de massa do solvente através da mesma e, 

consequentemente, uma queda no fluxo de permeado, comparado ao fluxo de solvente puro na 

mesma pressão (HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006) (CHERYAN e RJAGOPALAN, 

1998). 

O fato de haver uma concentração próxima à superfície da membrana provoca um 

movimento difusivo do soluto para o seio da solução. No caso da filtração do tipo tangencial, 

pode-se obter um equilíbrio entre a quantidade de soluto que atravessa a membrana, arrastado 

pelo líquido que será permeado, e a quantidade de soluto que se difunde próximo à mesma, 

possibilitando o sistema a operar em fluxo de permeado constante (HABERT, BORGES e 

NOBREGA, 2006) (WESCHENFELDER, 2015). 

O fluxo limite é o valor de fluxo que permanece inalterado com o aumento da pressão. 

Geralmente, o aumento da pressão ocasiona um aumento do fluxo de permeado que, por sua 

vez, provoca uma maior concentração de espécies retiras próxima à superfície da membrana, 

diminuindo o próprio fluxo de permeado. Dessa forma, a partir de um valor de pressão, o 

aumento da mesma gera um aumento na resistência ao transporte, inalterando o fluxo (MOTTA, 

BORGES, et al., 2013).  
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Na Figura 9 abaixo, pode-se verificar o comportamento do fluxo de permeado com o 

tempo (HABERT et al, 2006). 

 

Figura 9 - Comportamento do fluxo permeado em função do tempo de operação. 

Fonte: Habert et al., 2006. 

 

A polarização de concentração é um processo reversível, sendo necessária somente a 

limpeza da membrana cerâmica (HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006). Apesar disso, 

existem métodos, como os apresentados abaixo, que são estudados e aplicados reduzindo dentro 

de algumas limitações o efeito da mesma (SCOTT, 1995), como por exemplo: 

• Borbulhamento de gás; 

• Membranas carregadas; 

• Membranas giratórias ou discos; 

• Membranas onduladas; 

• Membranas vibratórias; 

• Métodos químicos de modificação de cargas e hidrofilicidade da superfície da 

membrana; 

• Oscilações no escoamento; 

• Turbulências; 

• Ultrassom. 
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2.4.4.3.2 INCRUSTAÇÃO 

 

Assim como na polarização de concentração, a incrustação pode ser percebida pela 

queda contínua do fluxo de permeado com o tempo. A grande diferença entre os fenômenos 

abordados é o tempo de ocorrência, sendo para a polarização de concentração os instantes 

iniciais de processamento. A incrustação é representada pela variação continuada do fluxo 

permeado com o tempo devido às alterações na membrana provocada por espécies presentes na 

solução de alimentação (DIEL, 2010) (HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006). Na Figura 

10 apresentada abaixo, podem-se verificar os dois fenômenos. Vale ressaltar que os fenômenos 

que constituem a incrustação são considerados total ou parcialmente irreversíveis (HABERT, 

BORGES e NOBREGA, 2006). 

 

Figura 10 - Variação esquemática do fluxo de permeado com o tempo de operação. 

Fonte: HABERT et al.,2006. 

 

As principais causas para a incrustação são atribuídas à adsorção das moléculas de 

soluto na superfície da membrana ou interior dos poros, à entupimentos dos poros por moléculas 

ou partículas em suspensão e depósito das moléculas em suspensão na superfície da membrana 

(HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006). 
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2.4.4. MEMBRANAS CERÂMICAS 

 

A membrana cerâmica, constituída basicamente por óxidos de silício, alumínio, zircônio 

ou titânio, é uma opção viável devido a capacidade de operar a temperaturas mais elevadas 

(acima de 150°C) e em meios quimicamente mais agressivos. Essas características se devem à 

natureza altamente cristalina, onde predominam ligações interatômicas muito estáveis. Dessa 

forma, esse material pouco participa do processo de transporte de moléculas permeantes e 

possuem estruturas microporosas com um bom controle de distribuição de tamanhos de poros 

(HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006). 

Existem variadas conformações para as membranas cerâmicas, sendo elas cilíndricas ou 

planas – menos usual; com canais únicos ou multicanais, conforme apresentado na Figura 11 

abaixo (DIEL, 2010). 

 

Figura 11 - Membranas cerâmicas tubulares diversas. 

Fonte: Diel, 2010. 

 

O desenvolvimento de membranas cerâmicas multicanais e com diferentes formatos, 

conforme Figura 12, viabilizou a utilização das mesmas devido à diminuição da razão entre o 

volume ocupado pela membrana e a área superficial disponível para a separação 

(WESCHENFELDER, LOUVISSE, et al., 2015). 
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Figura 12 - Geometria dos elementos de membranas cerâmicas. (a) canais convencionais; (b) 

estrutura com formato de flor; (c) estrutura com formato de colmeia. 

Fonte: Weschenfelder, 2015. 

 

Geralmente, as membranas cerâmicas são compostas por várias camadas de um ou mais 

materiais, podendo ser um suporte macroporoso, com uma ou duas camadas intermediárias 

contendo mesoporos e uma camada ativa microporosa ou densa na superfície (GUIZARD, 

JULBE, et al., 2005). A Figura 13 abaixo, representa um esquemático de uma membrana 

cerâmica e informa a função de cada camada de forma geral. 

 

Figura 13 - Representação esquemática da composição de uma membrana cerâmica 

assimétrica. 

Fonte: Weschenfelder, 2015. 
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2.5 ESTADO DA ARTE: TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA CONTENDO 

POLÍMEROS 

 

A aplicação de polímeros em campos de exploração tem crescido enormemente nos 

últimos anos. O campo de Daquing na China foi um dos primeiros a tornar a prática um 

elemento crucial para desenvolvimento do campo (WANG, SHAO, et al., 2008). 

Guolin, Xiaoyu e Chunjie (2008) apresentaram resultados relevantes na análise dos 

efeitos dos sólidos em suspensão, óleo residual e polímeros na água produzida utilizando 

membranas de troca aniônica. Foi demonstrado que os sólidos suspensos congregavam-se 

incrustando a superfície ou o interior das membranas. Além disso, o óleo residual tende a formar 

filmes em torno das partículas contidas na água produzida afetando substancialmente a troca 

aniônica. Por último, os polímeros demonstraram tendências de acúmulo na superfície da 

membrana influindo sobre a permeabilidade da mesma.  

Conforme citado por Liu et al. (2018) a água produzida do processo de injeção de 

polímeros provoca incrustação severa e irreversível nas membranas de tratamento de água de 

ultrafiltração (UF). Além disso, na mesma obra, os autores destacam que esse tipo de membrana 

sofre uma perda de fluxo particularmente agravada quando em contato com derivados da 

poliacrilamida parcialmente hidrolisada gerados por cisalhamento. Nesse sentido, os autores 

concluíram que hipoclorito de sódio, ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e cloreto de 

dodecil trimetilamônio (DTAC) são excelentes agentes para remoção de incrustações derivadas 

de polímeros de injeção em membrana de UF do tipo fluoreto de polivinilideno, demonstrando 

um caso em uma planta piloto.  
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3. METODOLOGIA 

 

Serão abordadas neste capítulo as condições de preparo das amostras, assim como a 

metodologia dos testes realizados no sistema de permeação utilizando membrana cerâmica. 

Além destes, serão fornecidas informações relativas à membrana utilizada como fabricante e 

suas características, bem como os equipamentos utilizados ao longo dos experimentos. 

 

3.1 SISTEMA DE PERMEAÇÃO 

 

O sistema de permeação em escala de bancada conforme Figura 14 abaixo, foi 

disponibilizado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de 

Mello (CENPES), e se encontra no Laboratório de Processos de Separação com Membranas e 

Polímeros (PAM), na COPPE/UFRJ. Esta unidade tem como objetivo principal garantir 

condições mais estáveis de operação, a fim de avaliar o processo de transferência de massa que 

ocorre na membrana acoplada. 

 

Figura 14 - Sistema de permeação localizado no PAM – COPPE/UFRJ. 
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Esta unidade contém uma membrana cerâmica tubular como elemento de permeação, a 

qual fica acomodada em um módulo de PVC (a). A alimentação é proveniente de um tanque 

agitado mecanicamente (b), o qual pode estar ou não sobre uma placa aquecedora, dependendo 

da temperatura na qual o sistema deve estar ao longo do experimento. O permeado sai através 

de uma mangueira, caindo diretamente em um recipiente coletor (c), para posteriormente, ter 

seu volume medido. 

Para controle da temperatura do sistema, utiliza-se um termômetro (TI-1) no tanque de 

alimentação. Uma bomba de recirculação de deslocamento positivo (B-1) faz a sucção do fluido 

alimentando o sistema, após, este passa por um medidor de vazão (FI-1) e por um medidor de 

pressão (PI-1), entrando na membrana. Da membrana saem duas correntes, uma de concentrado 

e uma de permeado. A corrente de permeado passa por um medidor de pressão (PI-2), por uma 

válvula de controle manual (HV-1) e, por fim, em uma válvula direcionadora de fluxo (V-1) 

levando-o até um tanque de permeado. Já a corrente de concentrado sai da membrana e passa 

por um medidor de pressão (PI-3), por uma válvula de controle manual (HV-2) e retorna para 

o tanque de alimentação. O esquema explicitado pode ser visualizado na Figura 15 abaixo. 

 

Figura 15 - Representação esquemática da unidade de permeação. 

Fonte: Adaptado de (REBELLO, SILVA e FONSECA, 2016). 
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O controle da vazão de alimentação é feito através de um inversor de frequência 

acoplado à bomba (B-1) e a pressão aplicada através da membrana (ΔP) pode ser obtida através 

da diferença média da diferença de pressão de entrada e saída do módulo (PI-1 e PI-3) e a 

pressão na corrente de permeado (PI-2). Este parâmetro é controlado através da regulagem da 

válvula de concentrado, HV-2, enquanto as válvulas de permeado e de alimentação foram 

mantidas inalteradas, 100% abertas.  

  

3.2 MEMBRANA CERÂMICA 

 

As membranas cerâmicas são compostas por um ou mais materiais cerâmicos diferentes, 

entre os quais se destacam Al2O3, TiO2, ZrO2, SiO2 (LI, 2007). O mecanismo de separação da 

membrana cerâmica de microfiltração (MF) é dado através da diferença dos tamanhos de poro, 

onde as partículas retidas são maiores que o diâmetro dos poros da membrana. Sua estrutura é 

anisotrópica, ou seja, assimétrica, com rugosidade variando de 10 a 50 % (HABERT, BORGES 

e NOBREGA, 2006). Neste trabalho, foram empregadas membranas de óxido de zircônio 

cilíndricas, com diâmetro do canal de 3,5 mm, diâmetro dos poros de 0,1 µm e comprimento 

de 0,20 m, contendo 19 canais. Entretanto, para fins de pesquisa, foi utilizando apenas um canal, 

como mostra a Figura 16 a seguir pois, dessa forma, os parâmetros de vazão eram apropriados 

para um experimento em escala de bancada. A área total de permeação levada em conta para os 

cálculos de fluxo de permeado foi de 0,001885 m². 

 

Figura 16 – Membrana cerâmica utilizada, com apenas um canal de passagem aberto.  
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A membrana utilizada neste estudo trabalha com uma filtração tangencial (cross-flow). 

Nesse modo de operação, há a minimização do acúmulo de sólidos na superfície da membrana, 

uma vez que as partículas são carreadas com a corrente de concentrado, podendo, deste modo, 

atingir fluxos de permeados constantes em operações contínuas, além da vida útil da membrana 

ser consideravelmente maior (BAKER, 2012) (WESCHENFELDER, LOUVISSE, et al., 2015) 

(CHERYAN e RJAGOPALAN, 1998). 

 

3.3 CÁLCULO DA PERMEABILIDADE HIDRÁULICA 

 

A permeabilidade hidráulica da membrana pode ser obtida através da Lei de Darcy 

(Equação 3), utilizando o fluxo de permeado e a variação de pressão na membrana. Esta é 

relacionada às propriedades da membrana como tamanho do poro, porosidade, tortuosidade, 

assim como à viscosidade do fluido utilizado na permeação. A determinação da permeabilidade 

é executada por meio da permeação da água destilada através da membrana, em que os fluxos 

de permeado são registrados mediante a aplicação de diferentes pressões através da membrana. 

Todos os testes de permeabilidade foram realizados em temperatura ambiente com regime 

turbulento de escoamento. 

O fluxo de permeado, expresso em unidade de volume por tempo e área superficial (L.h-

1.m-2) pode ser calculado utilizando o valor constante da área no canal, e os demais valores, são 

variáveis. Permeando água destilada através da membrana, pode-se coletar o volume 

relacionado ao tempo de permeação. A diferença de pressão através da membrana, medida em 

bar, é obtida através do medidor de pressão acoplado à unidade de permeação. Ao obter os 

valores empíricos, pode-se plotar um gráfico linear utilizando a correlação de Darcy para 

obtenção do coeficiente angular da reta. A Equação 4, corresponde à permeabilidade hidráulica 

em questão, expressa em unidade de volume por tempo, área superficial e unidade de pressão 

(L.h-1.m-2.bar-1).  

𝐿𝑝 =
𝐽

∆𝑃
              Equação 4 

Sendo: 
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Lp – Permeabilidade hidráulica; 

J – Fluxo de permeado; 

ΔP - Diferencial de pressão. 

Em trabalhos publicados na literatura (BAOWEI,  MAOWEI, et al., 2012) 

(WESCHENFELDER, LOUVISSE, et al., 2015) a permeabilidade hidráulica foi calculada com 

a membrana limpa, antes da passagem da amostra contendo óleo ou polímero e para verificar a 

eficiência da limpeza, fez-se este teste de permeabilidade com água destilada após a permeação 

com a respectiva amostra.   

 

3.4 MÉTODO DE LIMPEZA DO SISTEMA 

 

O uso das membranas cerâmicas com o intuito de retirar contaminantes das amostras 

tem como consequência inevitável a diminuição de sua eficiência ao longo do tempo por 

acúmulos destas substâncias nos poros das membranas, levando à diminuição do fluxo de 

permeado, além da alteração da qualidade do efluente (ZHANG, SHI, et al., 2015). Com isso, 

após cada experimento realizado na membrana, faz-se uma limpeza química com o objetivo de 

retornar a membrana ao seu estado inicial, procurando alcançar valores de permeabilidade da 

membrana limpa próximos aos obtidos anteriormente.  

Foi utilizada uma solução de limpeza alcalina com concentração 10% (v/v) a quente 

(70°C) para efetuar a limpeza química da membrana, com o tempo mínimo de 15 minutos e 

velocidade máxima de operação de 2,9 m.s-1. Nesta condição, a válvula de permeado fica 

totalmente fechada, e a válvula de concentrado, totalmente aberta. Findado o processo de 

circulação com a solução alcalina, foram efetuadas sucessivas lavagens com água deionizada, 

até a remoção completa do produto químico da membrana e das tubulações. 
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3.5 AMOSTRA DE PETRÓLEO  

 

Para o preparo das amostras de água produzida sintéticas utilizou-se o óleo fornecido 

pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES). 

As análises físico-químicas da caracterização do petróleo foram realizadas pelo Laboratório de 

Fluidos da Petrobras, cujos resultados foram reportados por Weschenfelder (2015), e são 

apresentados na  Tabela 16 contida no Anexo 8.2. 

 

3.6 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

Os ensaios foram realizados com amostras de água produzida sintéticas e com soluções 

poliméricas preparadas em bancada. Foram utilizados volumes de 1,5 L a 2,0 L, dependendo 

da amostra, e as proporções de óleo, sal e polímero foram adicionadas de acordo com a 

concentração pré-estabelecida. As temperaturas foram monitoradas com cuidado para evitar 

variações da viscosidade das amostras ao longo dos experimentos, visto que este parâmetro 

influencia diretamente no fluxo de permeado. 

O cisalhamento das amostras foi dado através do misturador/emulsionador Ultra-Turrax 

IKA T25 digital de acordo com a Figura 17 a seguir, variando sua rotação de 11.000 a 24.000 

rpm, e o tempo de 5 a 15 minutos, buscando estabelecer condições de operação semelhantes às 

ocorridas nos equipamentos das plataformas – válvulas, bombas, etc – para o presente estudo. 

No caso de aquecimento da amostra, utilizou-se uma placa de aquecimento com controle da 

temperatura através de um termômetro. 
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Figura 17 - Imagem do equipamento Ultra-Turrax utilizado para cisalhar as amostras. 

 

3.6.1 ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA 

 

No estudo de Weschenfelder (2015) é demonstrado que os efeitos de componentes 

presentes nas amostras reais de água produzida, como sólidos suspensos e sais não replicáveis 

nas amostras sintéticas, não possuem influência significativa ao comparar os fluxos de 

permeado nos dois casos, de amostra sintética e real. Foi reportada uma variação de 

aproximadamente 10% nos resultados de uma amostra sintética para uma amostra real de água 

produzida, visto que ambas possuem viscosidade similar devido a concentração de sal (NaCl) 

empregada. As condições utilizadas pelo autor foram: permeação por 24 horas, com ΔP = 2,0 

bar, velocidade de 2,0 m.s-1 e temperatura de 25°C.  
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Portanto, a água produzida sintética utilizada neste trabalho tem como objetivo, no seu 

preparo, reproduzir as características reais dos efluentes da exploração do petróleo, tendo COG, 

temperatura e concentração de sal (obtido no supermercado, da marca “Cisne”) como fatores 

hipotéticos de maior influência nos resultados. 

As emulsões foram preparadas com água destilada à 70°C, adicionando-se sal (em 

alguns casos) e posteriormente, adicionando óleo com cisalhamento no tempo de 5 minutos a 

11.000 rpm no Ultra-Turrax. 

 

3.6.2 AMOSTRAS POLIMÉRICAS 

 

O polímero usado para o preparo das amostras foi a poliacrilamida, fornecido pelo 

CENPES. Seu preparo foi efetuado com dissolução do polímero em água destilada em 

temperatura ambiente, foi promovida agitação constante com agitador mecânico, por no 

mínimo 24 horas, para abertura das cadeias poliméricas. As soluções foram preparadas variando 

sua concentração (100, 500 e 1000 mg.L-1) em duas condições: sem cisalhamento e com 

cisalhamento prévio no Ultra-Turrax (15 minutos a 24.000 rpm). Alguns testes foram realizados 

com sal (100.000 mg.L-1) e outros sem, para avaliar a diferença do comportamento das 

amostras.  

No processo de extração de petróleo e, consequentemente, de geração da água 

produzida, existem diversos equipamentos e utensílios que podem provocar perda de carga e 

cisalhamentos das amostras. Dessa forma, a utilização do Ultra-Turrax serve para comparar a 

influência do cisalhamento no fluxo de permeado e para aproximar os experimentos das 

amostras cisalhadas ao processo real nas plataformas. 

 

3.6.3 ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA CONTAMINADA COM SOLUÇÃO 

POLIMÉRICA 

Foi preparada uma solução de polímero com concentração de 500 mg.L-1, como descrito 

anteriormente, mas nesse caso com adição de 100.000 mg.L-1 de sal. Após 24 horas de agitação, 
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a solução foi aquecida à 70°C e levada ao Ultra-Turrax por 5 minutos com agitação a 11.000 

rpm e, ao longo deste tempo, foi adicionado o óleo gradativamente para obtenção de uma 

concentração de 100 mg/L. A temperatura foi mantida constante à 70°C ao longo do 

experimento com a amostra preparada.  

 

3.7 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

3.7.1 CONCENTRAÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS 

 

Na determinação do teor de óleos e graxas, nenhuma substância em específico é medida, 

mas diversas substâncias com características físicas similares – como a capacidade destas de se 

solubilizarem em um mesmo solvente orgânico, são determinadas quantitativamente. Com isso, 

define-se “óleo e graxa” como qualquer substância solúvel no solvente, incluindo-se 

interferentes como componentes contendo enxofre e nitrogênio e corantes orgânicos. De acordo 

com o Standard Methods e com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – EPA 

(Environmental Protection Agency), é recomendado o uso do solvente N-hexano para extração 

dos óleos e graxas (RICE, BAIRD, et al., 2012).  

A concentração de óleos e graxas foi determinada pelo método da extração com solvente 

e posteriormente, analisado por infravermelho no equipamento InfraCal 2 ATR-SP, por 

TOG/TPH/FOG Analyzer da marca Wilks, conforme Figura 18 a seguir. A faixa de detecção 

previamente selecionada, foi de 0 à 200 ppm, para determinação de TOG. O equipamento utiliza 

a capacidade dos componentes, como óleos e graxas, de serem extraídos da água produzida por 

meio de um solvente apropriado. Estes compostos absorvem energia do infravermelho em um 

comprimento de onda específico e a quantidade de energia absorvida é diretamente 

proporcional à concentração de óleos e graxas no solvente (WILKS ENTERPRISE, INC, 2013). 
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Figura 18 - Equipamento Infravermelho usado na análise de TOG. 

 

O equipamento ao ser ligado, deve ficar 1 hora estabilizando antes de ser utilizado. Para 

zerar, os solventes 2-propanol e N-hexano são passados três vezes no cristal, aguardando o 

processamento de 4 minutos ao apertar a tecla “Zero”. Inicialmente, a amostra foi acidificada 

com ácido clorídrico P.A. para conservar e eliminar interferentes. A extração dos óleos e graxas 

contidos na amostra foi feita com N-hexano 95%, utilizando um volume de solvente 

correspondente a 10% da alíquota e homogeneizando vigorosamente a mistura por 2 minutos 

em um funil de separação, sempre aliviando a pressão. Com isso, a fase orgânica foi filtrada 

com sulfato de sódio anidro para remoção da umidade remanescente e por fim, é inserido 

cuidadosamente 60 µL do N-hexano com os óleos e graxas extraídos ao longo do cristal, 

aguardando a contagem de 4 minutos após apertar em “Run”. A concentração final determinada 

pelo equipamento é mostrada no seu painel, após findada a corrida. 

 

3.7.2 AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE DAS AMOSTRAS CONTENDO POLÍMERO 

 

Foi utilizado o viscosímetro Brookfield, modelo DV-II+PRO, conforme Figura 19 

abaixo para medir a viscosidade das amostras contendo polímero. Considerando o Manual 

operacional de instruções Nº M03-165-F0612, tem-se que a viscosidade é um parâmetro que 
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pode ser relacionado à resistência de um fluido a um determinado fluxo. O viscosímetro é 

equipado com um conjunto de spindles, e seu princípio de operação é medir o torque provocado 

pelo movimento rotacional do spindle imerso no fluido através de uma mola calibrada. A 

viscosidade, dada em centipoise ou miliPascal por segundo é determinada através da velocidade 

desta rotação, do tamanho e formato do spindle, do frasco que contém a amostra e da escala de 

torque (leituras abaixo de 10% não são confiáveis).  

 

Figura 19 - Viscosímetro Brookfield usado para amostras de polímero. 

 

Primeiramente, foi realizado um autozero do equipamento sem o spindle, após a 

mensagem de concluído, o spindle foi inserido dentro do receptor da amostra até ficar 

totalmente submerso. Foi usado o spindle S18, previamente selecionado através do botão 

“select spindle”. A rotação deste varia, e várias medidas com diferentes rotações são coletadas 

de modo a obter uma curva. O resultado de viscosidade apresentado na tela, foi anotado 

manualmente. 

A determinação reológica do polímero foi feita pela técnica da Relaxação de Mola com 

Sensores de Disco. Nas condições da medição, o gradiente de velocidade (γ) pode ser calculado 

utilizando o N – número de rotações (rpm) estabelecido inicialmente no equipamento – 

conforme Equação 5 (SILVEIRA, 1991). Neste caso, existe um fator de correção K para cada 
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ponto, o qual deveria ser calculado, contudo, devido à complexidade desta metodologia de 

correção, os cálculos não foram descritos na referência utilizada e, portanto, não serão usados 

neste trabalho. Ressalta-se que a inércia dos sensores poderá causar um erro (sobretudo no 

início das curvas). A viscosidade pode ser obtida na região onde a relação entre tensão e 

deformação é linear, pois nestas condições, é mais fácil relacionar as propriedades medidas com 

as características estruturais do material.  

𝛾 =
4 .𝜋 .𝑁

60
            Equação 5 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos conforme os testes 

realizados no presente trabalho, abordando os seguintes itens: permeabilidade hidráulica da 

membrana, a qualidade do permeado através de análises quantitativas, em sistemas com água e 

óleo a influência da velocidade de escoamento, bem como a concentração de óleo, a influência 

da concentração de polímero e de sal nas amostras, influência de cisalhamento, e por fim, 

análise da condição proposta como tema do presente estudo, da presença do contaminante 

polimérico na água produzida sintética. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DAS PERMEABILIDADES HIDRÁULICAS 

 

De acordo com a Lei de Darcy (Equação 3), o fluxo de permeado (Jp) é igual ao 

diferencial de pressão (ΔP) sobre a viscosidade do fluido (𝜇), à qual varia de acordo com a 

temperatura, vezes a resistência total à permeação, Rm (BAKER, 2012). Nos tópicos 

subsequentes, foram avaliadas: a eficiência da limpeza da membrana e a correção da 

permeabilidade hidráulica devido a alteração da viscosidade nas amostras contendo sal. Os 

testes foram realizados por meio da variação do ΔP e do fluxo de permeado. Posteriormente, 

uma reta foi obtida e, com isso, a permeabilidade hidráulica foi calculada como o coeficiente 

angular.  

 

4.1.1 PERMEABILIDADES DA MEMBRANA LIMPA, SUJA E AVALIAÇÃO DA 

EFICIÊNCIA DA LIMPEZA EMPREGADA 

 

A permeabilidade da membrana foi medida antes e depois dos experimentos para 

verificar se houve diminuição do fluxo de permeado e, além disso, para verificar se a limpeza 

empregada foi eficiente para restabelecer o valor da permeabilidade hidráulica limpa. Os 
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resultados apresentados na Tabela 5 abaixo, demonstraram que os contaminantes ficaram 

retidos na membrana, diminuindo o valor da permeabilidade de 184,19 L.h-1.m-2.bar-1 para 

67,02 L.h-1.m-2.bar-1.  

 

Tabela 5 - Resultados das permeabilidades hidráulicas da membrana antes do experimento, 

suja e após limpeza. 

CONDIÇÃO Permeabilidade                 

(L.h-1.m-2.bar-1) 

R² 

Antes do experimento 184,19 0,9923  

Após experimento 67,02 0,9923 

Após limpeza 178,67 0,9986 

 

Portanto, a limpeza aplicada na membrana foi efetiva, contando que o valor inicial de 

permeabilidade da membrana limpa era de 184,19 L.h-1.m-2.bar-1, e após limpeza do sistema 

obteve-se um valor de 178,67 L.h-1.m-2.bar-1, retomando o valor da permeabilidade inicial em 

97% após a limpeza. Cabe ressaltar que os dados coletados para obtenção das retas apresentam 

coeficientes de determinação acima de 0,99, demonstrando ajuste linear adequado.  

 

4.1.2 CORREÇÃO DA PERMEABILIDADE HIDRÁULICA EM AMOSTRAS 

CONTENDO SAL 

 

Foi medida a permeabilidade da membrana limpa de duas formas distintas para efeitos 

de comparação: utilizando água destilada e com solução de água destilada e sal a 100 g.L-1, 

ambas à temperatura ambiente. Foram obtidos 4 pontos com variação do diferencial de pressão 

e fluxo de permeado, os quais encontram-se na Tabela 6 abaixo. Ao comparar as equações das 

retas com a equação de Darcy, tem-se o coeficiente angular como a permeabilidade hidráulica, 

para a água destilada e para a solução salina. As retas apresentaram R² acima de 0,99, indicando 

ajuste linear adequado. 
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Tabela 6 - Resultados obtidos de permeabilidades hidráulicas de água destilada e solução à 

100 g.L-1 de sal. 

CONDIÇÃO Permeabilidade  

(L.h-1.m-2.bar-1) 

R² 

Água destilada 309,81 0,9980 

Solução salina 191,09 0,9931 

Correção teórica 265,47 - 

 

De acordo com (ZHANG, SHI, et al., 2015), a correção de ajuste da salinidade pode ser 

realizada utilizando a Equação 6, que utiliza os valores de viscosidade da água (µ, em kg.(m.s-

1)-1), do sal (µsal, em kg.(m.s-1)-1) e concentração molar da solução salina (C, em mol.L-1). O 

valor de viscosidade da água pura usado (com uma temperatura de 25°C) foi de 0,000891 

kg.(m.s-1)-1 (WEAST, 1978). 

𝜇𝑠𝑎𝑙

𝜇
= 1 + 0,0062. √𝐶 + 0,0793. 𝐶 + 0,008. 𝐶2    Equação 6 

Fazendo a correção da permeabilidade obtida com a água destilada pura para uma 

solução de concentração de sal de 100.000 mg.L-1 (ou seja, 1,7094 mol.L-1), obtém-se o valor 

de permeabilidade corrigida de 265,47 L.h-1.m-2.bar-1. O desvio pode ser calculado por meio da 

Equação 7, gerando uma diferença de 28,02 % de diferença entre o valor teórico obtido e o 

experimental para a correção da viscosidade do sal. Este erro pode ser atribuído às variações 

nas condições da membrana de um experimento para outro, mesmo após a limpeza, alterando 

a resistência da membrana. Ademais, existem erros inerentes a medição manual executada e 

condição operacional dos equipamentos.  

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 (%) =
| 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙− 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 |

𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑥 100                       Equação 7 
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4.2 RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA 

 

Este tópico discorre sobre os experimentos efetuados com água produzida sintética, 

como testes preliminares no estudo dos efluentes, seus contaminantes e do comportamento 

apresentado em cada sessão abaixo. Com permeação de 60 minutos, avaliou-se o fluxo de 

permeado através do canal da membrana de forma a medir o volume de permeado, inicialmente 

de 1 em 1 minuto, e depois dos primeiros 10 minutos, de 5 em 5 minutos, sempre que o volume 

obtido era maior que a menor medida da proveta utilizada. Em casos de volumes pequenos, foi 

feita uma adaptação do tempo de captação para possíveis medições. No final, foram calculados 

os fluxos de permeado de forma a obter gráficos deste versus o tempo de permeação, para assim, 

avaliar seus comportamentos. 

 

4.2.1 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE ESCOAMENTO E DO SAL NO FLUXO 

DA EMULSÃO DE PERMEADO DA ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA 

 

Inicialmente, foram feitos três experimentos variando a velocidade de escoamento com 

diferencial de pressão constante, para avaliação dos efeitos no fluxo de permeado e da 

estabilidade da água produzida sintética sem adição de sal. Foram utilizadas amostras de água 

e óleo (100 mg.L-1) preparadas a 70°C, cisalhadas com Ultra-Turrax. As vazões utilizadas e 

suas respectivas velocidades, bem como a concentração dos solutos na emulsão, ΔP, condição 

de cisalhamento prévio com Ultra-Turrax e a permeabilidade da membrana limpa encontram-

se na Tabela 7 a seguir.  

Tabela 7 – Condições experimentais das emulsões de água e óleo sem sal. 

VAZÃO 

(LPH) 

vmédia                         

(m.s-1) 

Cóleo / Csal   

(mg.L-1 / mg.L-1) 
ΔP                    

(bar) 

Turrax 

(tempo@rpm) 

Permeabilidade da 

membrana limpa  

(L.h-1.m-2.bar-1) 

95 2,7 100 / 0 2 5 min@11.000 265 

75 2,2 100 / 0 2 5 min@11.000 326 

55 1,6 100 / 0 2 5 min@11.000 165 
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As vazões propostas na Tabela 7, foram fixadas inicialmente junto com a pressão. Ao 

decorrer dos experimentos a vazão diminuiu, visto que as moléculas do óleo podem ter se 

depositado nos poros da membrana ocasionando impedimento físico (HABERT, BORGES e 

NOBREGA, 2006). Na Figura 20 a seguir, são apresentados os pontos dos experimentos 

supracitados na Tabela 7.  

 

Figura 20 - Variação das vazões de permeação de amostras de água e óleo.  

(Condições operacionais: T=70°C, ∆P=2bar). 

 

Na Figura 20, tem-se os fluxos de permeado em função do tempo para as velocidades 

de escoamento tangencial de 2,7 m.s-1 (95 LPH), 2,2 m.s-1 (75 LPH) e 1,6 m.s-1 (55 LPH). O 

teste de 75 LPH teve uma queda do fluxo permeado em 3 minutos, diferente dos testes de 55 

LPH e 95 LPH, que não apresentaram o padrão da queda do fluxo permeado nos primeiros 

minutos. Possivelmente, este fato é derivado de erros experimentais no momento da coleta do 

volume de permeado. Nos últimos 10 minutos de permeação (pontos 50, 55 e 60 min) o fluxo 

de permeado tendeu a um valor comum para os 3 experimentos. Este padrão observado é 

derivado da saturação da membrana. 

Os resultados de TOG para as amostras desta sessão foram descartados, devido aos 

resultados inconsistentes. Pode-se levar em conta que as emulsões sem sal não apresentaram 
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uma estabilidade efetiva, tanto visivelmente, conforme apresentado na Figura 21 a seguir, em 

função das perdas do óleo nos equipamentos e vidrarias, quanto mediante os resultados, por 

pontos com maiores erros e instabilidade nas curvas de fluxo de permeado em função do tempo. 

Uma extensa revisão teórica sobre estabilidade de emulsões é apresentada na tese de Souza 

(2014), onde os mecanismos de estabilização de emulsões por sais são profundamente 

abordados. 

 

Figura 21 - Perdas de óleo no preparo da emulsão. 

 

4.2.2 AVALIAÇÃO DO FLUXO DE PERMEADO EM AMOSTRA DE ÁGUA 

PRODUZIDA SINTÉTICA COM SAL  

 

Foi preparada uma amostra de água produzida sintética com sal, onde o óleo foi 

adicionado com cisalhamento prévio no Ultra-Turrax. O teste decorreu com temperatura e ΔP  

constates. As condições experimentais de concentração de óleo e sal, velocidade de 

escoamento, ΔP bem como os resultados de TOG para as amostras de concentrado e permeado 
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e o valor da permeabilidade da membrana limpa são apresentados na Tabela 8 abaixo. O 

resultado do fluxo de permeado em função do tempo é apresentado na Figura 22 a seguir. 

 

Tabela 8 - Dados do experimento com água produzida sintética. 

Cóleo / Csal   
(mg.L−1/mg.L−1) 

vmédia                    

(m.s-1) 

ΔP 

(bar) 

Turrax                    

(tempo/rpm) 

TOG  do  

concentrado 

(mg.L-1) 

TOG  do  

permeado  

(mg.L-1) 

Permeabilidade 

da membrana 

limpa  

(L.h-1.m-2.bar-1) 

200 / 100.000 2,0 2,0 5 min@11.000 134 5 230 

  

 

Figura 22 - Avaliação do fluxo de permeado em amostra de água produzida sintética contendo 

sal. 

 

Na Figura 22, há uma queda significativa do fluxo de permeado nos primeiros 10 

minutos. De 10 à 60 minutos, pode-se verificar uma diminuição do fluxo até alcançar o valor 

mínimo de 200 L/h.m² em 60 minutos. Portanto, a tendência reportada por Habert et al. (2006) 

pode ser considerada neste caso, conforme Figura 9, onde, no momento inicial, a diminuição 

do fluxo de permeado caracteriza o efeito da polarização de concentração, e a queda contínua 

do fluxo de permeado com o tempo sugere incrustações ao longo da membrana que impacta o 

fluxo, conforme apresentado na fundamentação teórica do presente trabalho.  
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De acordo com a Tabela 8, o resultado de TOG médio da amostra concentrada foi de 

134 mg.L-1, e foram inseridos 200 mg.L-1 de óleo. Este resultado apresenta coerência, pois 

ocorrem perdas de óleo nos equipamentos e vidrarias usados no preparo da emulsão mesmo 

com o sal, e neste caso, a perda de óleo foi de apenas 33%. Para a amostra de permeado, o TOG 

médio obtido foi de 5 mg.L-1, o que demonstra a eficiente remoção do óleo pela passagem da 

emulsão através da membrana.  

Em oposto aos resultados do item anterior, onde não foi inserido sal nas emulsões, o 

resultado apresentado neste caso se assemelha aos reportados na literatura para os gráficos de 

fluxo de permeado contra tempo, mostrando que o sal realmente auxilia na estabilização da 

emulsão, fato este que é demonstrado pela extração do óleo pelo solvente, gerando um resultado 

consistente.  

 

4.3 RESULTADOS DAS AMOSTRAS CONTENDO POLÍMERO 

 

Esta sessão discorre sobre os experimentos efetuados com soluções poliméricas de 

diferentes concentrações e em diferentes condições operacionais, efetuados como testes 

preliminares apresentados em cada sessão abaixo. Foram obtidos os gráficos de fluxos de 

permeado contra o tempo de permeação. A condição escolhida de melhor resultado foi usada 

na sessão seguinte no experimento de água produzida contaminada. 

 

4.3.1 AVALIAÇÃO DO FLUXO DE PERMEADO EM FUNÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO DE POLÍMERO EM AMOSTRAS SEM SAL E SEM 

CISALHAMENTO 

 

Foram efetuados 4 experimentos com soluções aquosas de polímero, sem adição de sal 

e sem cisalhamento prévio para verificar o comportamento ao longo das condições de 

diferencial de pressão, velocidade de escoamento e permeabilidade da membrana limpa, 

conforme Tabela 9 abaixo. Todas as corridas foram realizadas em temperatura ambiente e com 
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vazão de 35 LPH, ou seja, com velocidade de 1 m.s-1, pois foi notado anteriormente que a vazão 

não influencia no fluxo de permeado.  

 

Tabela 9 - Condições experimentais com soluções contendo diferentes concentrações de 

polímero e sem sal. 

Cpolímero / Csal 

(mg.L-1/mg.L-1) vmédia (m.s-1) ΔP (bar) 

Permeabilidade da 

membrana limpa                             

(L.h-1.m-2.bar-1) 

100 / 0 1,0 2,0 185 

500 / 0 1,0 2,0 185 

500 / 0 1,0 1,0 221 

1000 / 0 1,0 2,0 334 

 

De acordo com Braun e De Bons (1995) 12 projetos internacionais utilizaram 

concentrações de polímero injetadas no reservatório em torno de 900 mg.L-1. Por fins práticos, 

admitimos uma concentração de análise de 1000 mg.L-1 dadas as condições experimentais. 

Dessa forma, avaliou-se os casos com 10%, 50% e 100% de recuperação do polímero injetado 

inicialmente sob as mesmas condições operacionais. 
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A  Figura 23 apresenta a variação do fluxo de permeado em função do tempo para as 

diferentes soluções apresentadas na Tabela 9.  

 

 Figura 23 - Resultados dos experimentos das soluções poliméricas sem sal e sem 

cisalhamento com 𝛥𝑃 igual a 2 bar 

 

Os resultados observados para as concentrações de 100, 500 e 1000 mg.L-1 indicam que 

o fluxo de permeado aumenta com a redução da concentração de polímero na solução de 

alimentação. Para os experimentos de 100 e 1000 mg.L-1, observou-se uma queda do fluxo nos 

primeiros 5 minutos, correspondente a polarização de concentração, depois tendendo a uma 

estabilização. Já o experimento de 500 mg.L-1, não apresentou a queda inicial, possivelmente 

por alguma perda experimental dos primeiros minutos de permeação, pois as mesmas condições 

foram empregadas. 

A variação de fluxo permeado observada para a concentração de 100 mg.L-1 pode ser 

correlacionada à variação do volume das moléculas de polímero na região próxima a superfície 

da membrana. Nesta concentração, o fluxo permeado é muito superior as demais condições, o 

que intensifica o efeito de polarização de concentração. Um aumento acentuado da 

concentração do polímero pode afetar seu raio hidrodinâmico e reduzir a resistência ao 

transporte na camada polarizada e, em função da dinâmica deste fenômeno, ocasionar um 
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aumento do fluxo permeado com o tempo de filtração. Este efeito não é observado nas demais 

concentrações, possivelmente em função da concentração já elevada do polímero na solução. 

A diminuição do fluxo de permeado das amostras de 100 mg.L-1 e 500 mg.L-1 foi de 

68%, enquanto que a de 500 mg.L-1 para 1000 mg.L-1 foi de 50%, demonstrando uma variação 

não linear da influência da viscosidade nos fluxos de permeado, visto que a variação de 

concentração no primeiro caso é de 400 mg.L-1 e no segundo, de 500 mg.L-1. 

O efeito do diferencial de pressão para o caso intermediário de 50% de recuperação (500 

mg.L-1) foi avaliado conforme apresentado na Figura 24 a seguir.  

 

Figura 24 - Resultados dos experimentos de 500 mg.L-1 de polímero em solução comparando 

os ΔP empregados na membrana. 

 

Observa-se nesta figura que praticamente não há diferença no fluxo permeado com o 

aumento da pressão diferencial, sugerindo que a condição de fluxo limite já foi alcançada. Cabe 

mencionar que a operação ocorreu de forma mais estável a 1 bar, pois ao longo do teste a 

variação do diferencial de pressão foi pequena (± 0,02 bar), enquanto que com 2 bar a variação 

foi mais intensa (± 0,15 bar). Além disso, a principal vantagem de trabalhar em pressões 

menores são os menores gastos energéticos atrelados ao processo. Esta variação ocorre em 

consequência da condição operacional da planta de bancada. Foram utilizadas no experimento 

um controle manual, portanto um maior diferencial de pressão tende a promover a abertura das 

válvulas de controle de pressão, necessitando de ajustes constantes e aumentando, dessa forma, 

a variação dos resultados. 
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Os resultados experimentais de viscosidade efetuados no equipamento Brookfield 

discorreram com resultados coerentes. Trabalhando os dados dos resultados de viscosidade (𝜂𝑎) 

e rotação (N) obtidos nas análises de viscosidade das amostras de polímero (sem sal), obteve-

se a Tabela 10 a seguir. O gradiente de velocidade (γ) foi calculado, conforme Equação 5. As 

leituras do equipamento para os resultados com torque abaixo de 10% não são confiáveis, 

portanto, encontram-se em vermelho da Tabela 10, bem como o 4º resultado da solução de 100 

mg.L-1 que foi eliminado por estar fora da curva. Todos os testes ocorreram à temperatura 

constante de 25,0 °C. 

 

Tabela 10 - Cálculos de viscosidade das amostras de polímero sem sal usando Brookfield. 

Concentração 

(mg.L-1) 

Rotação 

(rpm) 

Torque 

(%) 
𝜂𝑎 (cP) 

Gradiente de 

velocidade (𝛾) 

100 6 4 18 1,26 

 15 3,8 7,6 3,14 

 30 10 8 6,28 

 50 9,7 16 10,47  

 80 23 9 16,76 

500 6 24,3 121,5 1,26 

 15 39,1 78,2 3,14 

 30 51 51 6,28 

 60 41,6 20,8 12,57 

  80 39,6 14,8 16,76 

1000 6 42,9 214,5 1,26 

 15 44,2 88,4 3,14 

 30 81,1 81,1 6,28 

 60 95,3 47,6 12,57 

 80 100 37,7 16,76 

 

A Figura 25 abaixo, apresenta as viscosidades medidas em função do gradiente de 

velocidade. A inércia dos sensores – não calculada neste estudo – causa erros no início das 

curvas obtidas, o que pode ser observado principalmente nas soluções contendo 100 e 1000 

mg.L-1 de polímero.   
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Figura 25 - Curvas de viscosidade em função do gradiente de velocidade de soluções 

poliméricas sem sal com diferentes concentrações. 

(a) Cpolímero=100mg.L-1. (b) Cpolímero=500mg.L-1. (c) Cpolímero=1000mg.L-1. 

 

A viscosidade pode ser obtida na região onde a relação entre tensão e deformação é 

linear, pois nestas condições, é mais fácil relacionar as propriedades medidas com as 

características estruturais do material. Soluções poliméricas apresentam comportamento de 

fluidos pseudo-elásticos, nos quais o aumento da taxa de cisalhamento (rotação) promove 

alinhamento das cadeias poliméricas e redução na viscosidade aparente. Altas taxas de 

cisalhamento levam a uma região pseudo-Newtoniana, na qual a viscosidade tende a um valor 

constante. Este valor é, usualmente, utilizado para a comparação das condições de permeação. 

Com as curvas de ajuste logarítmico obtidas para os casos de 100, 500 e 1000 mg.L-1 

apresentadas anteriormente na Figura 25, obteve-se os valores de viscosidade na região 

constante pseudo-Newtoniana, conforme Tabela 11 abaixo. Corrigindo o valor da viscosidade 

pela obtida nos resultados apresentadas, calculou-se a permeabilidade, que além de ser função 

desta, também em é do fluxo de permeado e do 𝛥𝑃 (nas condições apresentados na Figura 23). 

Os cálculos foram efetuados utilizando a correlação de Darcy, conforme Equação 3. 

Tabela 11 - Viscosidades obtidas na região constante pseudo-Newtoniana das curvas obtidas 

para as soluções de polímero em diferentes concentrações 

Cpolímero 

(mg.L-1) 
𝜂 (cP) 𝜂 (Pa.s) 

Fluxo de per-

meado (L/h.m²) 

Permeabilidade 

(L.h-2.m-2) 

100 6,52 0,00652 258,46 0,03032 

500 11,14 0,01114 82,12 0,01646 

1000 24,60 0,02460 40,74 0,01804 

 

(a) (b) (c) 
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Os valores de permeabilidade apresentados na Tabela 11 acima, estão sujeitos a erros 

devido à alguns fatores, como o cálculo das viscosidades ter sido efetuado por meio de uma 

correção conservadora na região pseudo-Newtoniana e o cisalhamento dentro dos poros ser 

diferente para cada solução. Além destes, os resultados contam com erros associados aos 

experimentos e às equações, obtidas com as tendências logarítmicas dos pontos de viscosidade 

em função do gradiente de velocidade, conforme apresentado na Figura 25.  

Cabe ressaltar que o cisalhamento promovido pela percolação nos poros da membrana 

é distinto, o que pode levar a diferentes condições de viscosidade, em função da concentração 

de polímero na solução. Este efeito não é considerado na análise dos resultados e pode ser objeto 

de estudos futuros. 

 

4.3.2 AVALIAÇÃO DO FLUXO DE PERMEADO EM FUNÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO DE POLÍMERO EM AMOSTRAS CONTENDO SAL COM 

VARIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CISALHAMENTO PRÉVIO 

 

Neste tópico, foram realizados experimentos com amostras contendo concentração 

variadas de polímero e 100.000 mg.L-1 de sal. Na Tabela 12 abaixo, encontram-se as condições 

operacionais bem como as medidas de permeabilidade da membrana limpa. 
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Tabela 12 – Condições experimentais com soluções contendo diferentes concentrações de 

polímero com sal 

Cpolímero / Csal 

(mg.L-1 / mg.L-1) 

vmédia                    

(m.s-1) 

 
ΔP 

(bar) 

 

Turrax               

(tempo@rpm) 

 

Permeabilidade da 

membrana limpa                              

(L.h-1.m-2.bar-1) 

 

Figura 

 

100 / 100.000 1 1 Não 315 Figura 

26 500 / 100.000 1 1 Não 249 

1000 / 100.000 1 1 Não 180 

      

100 / 100.000 2 2 Não 180 Figura 

27 100 / 100.000 2 2 15min@24000 179 

500 / 100.000 2 2 Não 241 

500 / 100.000 2 2 15min@24000 259 

1000 / 100.000 2 2 Não 291 

1000 / 100.000 2 2 15min@24000 184 

 

Os resultados do fluxo de permeado em função do tempo de operação para as amostras 

contendo diferentes concentrações de polímero são mostrados na Figura 26. 

 

Figura 26 - Variação da concentração de polímero com adição de sal em experimentos sem 

cisalhamento com 𝛥𝑃 de 1 bar e velocidade 1 m.s-1. 
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Na Figura 26 acima, pode-se observar pelo comportamento do fluxo de permeado contra 

tempo das amostras de 100 mg.L-1, 500 mg.L-1 e 1000 mg.L-1, que nos 3 casos, incialmente o 

fluxo cai por conta da polarização da concentração e após 10 minutos, tende a se estabilizar, de 

acordo com o reportado para escoamento tangencial. A variação do fluxo para as amostras de 

100 mg.L-1 e 500 mg.L-1, neste caso, foi de 46% e para as amostras de 500 mg.L-1 e 1000 mg.L-

1, de 37%.   

A comparação dos resultados apresentados nas Figuras 23 e 26 mostram que houve uma 

redução significativa no fluxo permeado quando houve a adição de sal na solução de 

alimentação. A medida da permeabilidade de água pura antes e após os testes, apresentadas na 

Tabela 13, indicam que houve uma maior deposição de polímero na membrana após o teste 

com a solução salina, com um acúmulo de 87%. Para a amostra sem sal, o valor de 

permeabilidade da membrana suja corresponde à 38% da permeabilidade da membrana limpa. 

Este feito pode ser relacionado à redução do volume hidrodinâmico do polímero na presença 

do sal em solução, o que pode ocasionar ou intensificar o bloqueio de poros da membrana. Esta 

hipótese justifica a redução no fluxo permeado das soluções contendo sal dissolvido.  

 

Tabela 13 – Comparação das medidas de permeabilidade da membrana limpa e suja para os 

testes de soluções com 500 mg.L-1 de polímero com e sem sal. 

Figura 
Condição de sali-

nidade 

Permeabilidade da 

membrana limpa 

(L.h-1.m-2.bar-1) 

Permeabilidade 

da membrana 

suja 

(L.h-1.m-2.bar-1) 

Acúmulo na 

membrana (%) 

23 Sem sal 221 138 38 

26 Com sal 241 32 87 

 

A Figura 27 abaixo apresenta os resultados dos experimentos de diferentes 

concentrações de polímero, com e sem cisalhamento prévio da solução utilizando o Turrax. 
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Figura 27 - Resultados dos experimentos com variação da condição de cisalhamento em 

amostras poliméricas contendo sal, com ΔP de 2 bar e velocidade 2 m.s-1. 

 

De acordo com a Figura 27 acima, os resultados cisalhados apresentaram maior 

estabilidade no fluxo de permeado, com valores frequentes após 10 minutos de permeação, 

enquanto que os que não passaram pelo procedimento, apresentaram maior variação no início, 

tendendo a estabilidade apenas nos últimos pontos. A variação do fluxo permeado com o tempo 

de operação apresentou comportamento semelhante ao discutido anteriormente. 

A comparação do fluxo permeado utilizando diferentes concentrações de polímero, com 

e sem cisalhamento prévio da solução utilizando o Turrax, é apresentada na Figura 28 a seguir.  

 

Figura 28 - Fluxo de permeado (no tempo 60 minutos) de cada experimento com variação da 

condição de cisalhamento. 
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De acordo com os resultados apresentados na Figura 28 acima, a amostra de 1000 mg.L-

1 cisalhada teve seu fluxo de permeado 29% maior que a sem cisalhamento, enquanto que a de 

500 mg.L-1 apresentou um fluxo 10% maior da amostra cisalhada em comparação com a sem 

cisalhamento e para a de 100 mg.L-1, o aumento foi de 13%. Invariavelmente, os experimentos 

após cisalhamento das soluções poliméricas apresentaram maior fluxo de permeado que os 

experimentos sem cisalhamento. Esse fato deriva da dependência da permeabilidade com a 

viscosidade da solução de alimentação, conforme descrito pela Equação 3, tendo em vista que 

a poliacrilamida, polímero utilizado nos experimentos, é sensível ao cisalhamento. A exposição 

ao Turrax promove a cisão da cadeia polimérica, diminuindo seu tamanho, que por sua vez 

diminui a viscosidade da solução de alimentação. Dessa forma, o fluxo de permeado das 

amostras cisalhadas é maior que daquelas não cisalhadas sob as mesmas condições 

experimentais. 

Foram medidos valores de viscosidade usando o Brookfield para as amostras de 

soluções poliméricas com sal, entretanto, nenhum valor obtido apresentou o torque acima de 

10%. Na ocasião, não havia outro spindle disponível no laboratório para efetuar o teste e 

verificar a possibilidade de um resultado melhor, portanto, não foram obtidos valores confiáveis 

de viscosidade para as amostras deste tópico. Neste contexto, pode-se observar o quanto a 

viscosidade do polímero é afetada pela adição de sal, tanto visivelmente, quanto na análise de 

viscosidade.  

 

4.4 AVALIAÇÃO DO FLUXO DE PERMEADO EM AMOSTRAS DE ÁGUA 

PRODUZIDA SINTÉTICA CONTENDO POLÍMERO  

 

As condições operacionais e as concentrações de polímero, óleo e sal, bem como os 

resultados de TOG médios e permeabilidades da membrana limpa obtidos para as amostras de 

água produzida sintética contendo polímero se encontram na Tabela 14 a seguir. Cabe ressaltar 

que tanto o preparo das amostras quanto os experimentos foram conduzidos à 70°C.  
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Tabela 14 - Condições experimentais usadas no estudo da água produzida contaminada. 

Amostra 
Água produzida 

com polímero 

Água  

produzida 

Solução de  

polímero 

Cpolímero (mg.L-1) 500 0 500 

Cóleo (mg.L-1) 100 100 0 

Csal (mg.L-1) 100.000 100.000 100.000 

vmédia (m.s-1) 1 1 1 

ΔP (bar) 1 1 1 

Turrax (min@rpm) 5@11.000 5@11.000 5@11.000 

Permeabilidade da membrana 

limpa 

 (L.h-1.m-2.bar-1) 

206 258 238 

 

A Figura 29 apresenta os resultados de fluxo de permeado em função do tempo de 

operação para as condições descritas na Tabela 14. 

 

Figura 29 - Resultados dos experimentos de água produzida contaminada com polímero. 

 

Analisando as curvas obtidas, pode-se observar que houve pouca diferença no fluxo 

permeado entre a “solução com polímero” e a “água produzida com polímero”, encontrando-se 

entre 40 e 50 L/h.m² após 20 minutos de permeação. Para a água produzida sintética o fluxo 

permeado foi mais elevado, estabilizando em torno de 260 L/h.m². Esse fato resulta do aumento 

da viscosidade da solução ao se adicionar polímero, o que acarreta na diminuição do fluxo 
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permeado. Além da viscosidade, cabe citar um fenômeno provocado pelo depósito das 

moléculas de polímero nos poros causado pela adição de sal na solução, impedindo a passagem 

do permeado, levando à diminuição do seu raio hidrodinâmico gerando esta incrustação na 

membrana.   

Observa-se que o efeito do polímero domina a magnitude do fluxo de permeado 

conforme a Figura 29, no qual a solução contendo somente polímero apresenta valores de fluxo 

de permeado semelhante àquela de água produzida com polímero, enquanto a água produzida 

pura apresenta um fluxo de permeado bem superior.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Foram realizados diversos testes utilizando uma membrana cerâmica com diâmetro de 

poro de 0,1 µm, acoplada a um sistema de permeação em escala de bancada. O objetivo foi 

avaliar a eficiência da limpeza empregada na membrana e o efeito da salinidade decorrente 

sobre a viscosidade da solução e permeabilidade das membranas. Outros pontos avaliados 

tangem à água produzida sintética e às soluções poliméricas, com e sem sal dissolvido, 

comparando os efeitos das condições operacionais e concentrações destes contaminantes – óleo, 

sal e polímero, com o intuito de elucidar os efeitos decorrentes. Destaca-se que um método 

clássico de recuperação avançada envolve a adição de polímeros na água de injeção, o que pode 

impactar o tratamento da água produzida por membranas. As concentrações de óleo foram 

monitoradas por análise de TOG e a viscosidade das soluções com polímero foi determinada 

em função da taxa de cisalhamento. 

Para todas as situações utilizadas, a limpeza empregada na membrana foi efetiva, 

contando que o valor inicial foi praticamente restabelecido, com eficiência de 97%. A 

permeabilidade observada no teste com solução salina foi comparada com a prevista a partir do 

valor de permeabilidade da membrana limpa e a correção teórica da viscosidade devido a 

salinidade da solução, obtendo-se um desvio de 28,02%. Esta diferença pode estar relacionada 

a erros experimentais ou a faixa de salinidade em que a correção proposta é válida. 

Foram realizados experimentos com água produzida sintética (sem sal) e foi possível 

observar que a emulsão nesses casos não foi efetiva, levando à muitas perdas de óleo no preparo 

das amostras e, consequentemente, não sendo possível obter um resultado consistente nas 

análises de TOG. Por sua vez, a emulsão preparada com sal gerou um resultado de TOG mais 

coerente, mostrando uma perda de apenas 33% de óleo. O permeado apresentou um TOG de 5 

mg.L-1, demonstrando a capacidade da membrana em tratar a água produzida. 

Os experimentos com variação da velocidade de escoamento tangencial (1,6 m.s-1, 2,2 

m.s-1 e 2,7 m.s-1) efetuados em água produzida sintética (100 mg.L-1 de óleo) sem sal, 

apresentaram um comportamento correspondente ao efeito da polarização de concentração. No 

final dos testes, os fluxos de permeado nas diferentes vazões de alimentação se igualaram, 
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possivelmente devido ao estabelecimento de uma camada depositada na superfície da 

membrana. 

Para os testes com polímero sem sal, observou-se que, quanto maior a viscosidade da 

solução, menor o fluxo de permeado que, em geral, apresentou valor constante a partir de 10 

minutos de permeação. O fato de o polímero ser um fluido não Newtoniano foi evidenciado 

pelos testes de viscosidade, nos quais se observou uma variação não linear da viscosidade com 

a taxa de cisalhamento. Esta conclusão também está presente nos resultados dos experimentos 

com soluções poliméricas contendo sal. O fluxo de permeado foi dependente da viscosidade da 

solução, embora a redução deste não apresentou a mesma variação com o fluxo. Este fato foi 

atribuído a condição de cisalhamento dentro dos poros, que pode levar a diferentes valores de 

viscosidade para a solução polimérica, conforme observado no estudo de sua reologia. A adição 

de sal na solução polimérica reduziu a viscosidade desta, o que foi relacionado a redução do 

volume hidrodinâmico do polímero. Entretanto, o fluxo de permeado da solução contendo sal 

e polímero foi menor do que o observado para a solução sem a adição sal. A comparação das 

permeabilidades de água, antes e após o teste, evidenciou a intensificação o efeito de bloqueio 

dos poros da membrana, o que pode ter sido ocasionado pela redução do volume do polímero 

na presença do sal.  

O cisalhamento prévio da solução no Turrax gerou fluxos de permeado mais elevados, 

comparados a condição sem cisalhamento. É interessante notar que o efeito de cisalhamento é 

observado na produção de petróleo, por exemplo em válvulas subsea e em topsides, como 

chokes, e no próprio escoamento em meio poroso no interior do reservatório. Portanto, o 

experimento resguarda forte correlação com as condições operacionais encontradas nos 

processos de extração do petróleo. 

No teste com a água produzida contaminada com polímero se obteve um fluxo de 

permeado cerca de seis vezes menor do que o observado da água produzida sintética. Esse fato 

é derivado, mais uma vez, da elevada viscosidade do polímero usado, e como o fluxo de 

permeado está inversamente associado à viscosidade, o aumento deste parâmetro no fluido faz 

com que o fluxo diminua.  

Nota-se que nos experimentos com solução contendo o polímero foram obtidos 

resultados mais coerentes e em concordância com a literatura, o que foi atribuído a experiência 

obtida ao longo dos experimentos, o que facilitou o melhor controle do sistema de permeação.  
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6. SUGESTÕES 

 

O presente trabalho abordou diferentes frentes na vertente de relação entre o tratamento da 

água produzida e a utilização de polímeros como método EOR. Entretanto, muitos segmentos 

pertinentes ao tema ainda devem ser mais profundamente explorados, e segue como sugestão 

direta dos resultados obtidos. Abaixo segue uma lista de tópicos que merecem atenção dado o 

cenário abordado na revisão bibliográfica e as conclusões tiradas dos experimentos: 

• Realizar análises de viscosidades em amostras poliméricas, estudando os efeitos dos 

contaminantes nessa variável. O cisalhamento que ocorre na membrana é distinto, decorrente 

da percolação nos poros, e este efeito pode levar à diferentes condições de viscosidade em 

função da concentração de polímero na solução, portanto, cabe um estudo mais aprofundado 

com relação ao tema;  

• Comparação de metodologia de determinação de TOG, mantendo como parâmetro 

básico o gravimétrico dado a importância para legislação brasileira corrente; 

• Realizar análise de TOG em amostras de água produzida sintética contaminada com 

solução polimérica; 

• Quantificar os efeitos de meios alcalinos, citados por Jung et al. (2012), na injeção de 

polímeros e seus efeitos sobre água produzida; 

• Analisar economicamente a implantação de membranas cerâmicas ao longo do ciclo de 

vida de projetos do pré-sal; 

• Quantificação dos efeitos de blindagem e crosslinking provocados por sais nas 

macromoléculas de polímero no desempenho da filtração pelas membranas cerâmicas; 

• Utilizar membranas de cerâmica com tamanhos de poro inferiores a 0,1 µm;  

• Avaliar os efeitos da presença de contaminantes derivados de polímeros na emulsão 

água-óleo. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO A 

 

Tabela 15 - Componentes gerais da água produzida 

COMPONENTE CONCENTRAÇÃO (mg/L) 

Na 0 – 150000 

Cl 0 – 250000 

Ba 0 – 850 

Sr 0 – 6250 

SO4
2- 0 – 150000 

HCO3
- 0 – 150000 

Ca 0 - 740000 

K 24 – 4300 

SO3
2- 10 

Mg 8 – 6000 

Fe 0.1 – 100 

Al 310 – 410 

B 5 – 95 

Cr 0.02 – 1.1 

Li 3 – 50 

Mn 0.004 – 175 

Ti 0.01 – 0.7 

Zn 0.01 – 35 

As 0.005 – 0.3 

Pb 0.008 – 0.88 

Total de sólidos dissolvidos (TDS) 100 – 400000 

Demanda química de oxigênio 

(COD) 

1220 – 2600 

Total de sólidos suspensos (TSS) 1.2 – 1000 

Total de carbono orgânico (TOC) 0 – 1500 
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Total O&G 2 - 560 

Hidrocarbonetos saturados 17 – 30 

Total BTEX 0.73 – 24.1 

Benzeno 0.032 – 14.97 

Tolueno 0.058 – 5.86 

Etil benzeno 0.086 – 0.57 

m-xileno 0.258 – 1.29 

p-xileno 0.074 – 0.34 

o-xileno 0.221 – 1.06 

Total NPD 0.766 – 10.4 

Naftaleno 0.194 – 0.841 

C1-naftalenos 0.309 – 2.9 

C2-naftalenos 0.145 – 3.21 

C3-naftalenos 0.056 – 2.08 

Fenantreno 0.009 – 0.11 

C1-fenantreno 0.017 – 0.32 

C2-fenantreno 0.014 – 0.365 

C3-fenantreno 0.009 – 0.27 

DBT 0.001 – 0023 

C1-DBT 0.006 – 0.103 

C2-DBT 0.004 – 0.12 

C3-DBT 0.003 – 0.089 

Total 16 EPA PAH 0.0058 – 0.129 

Fluoreno 0.0041 – 0.067 

Acenaftaleno 0.0003 – 0.015 

Criseno 0.0006 – 0.015 

Nitrogênio amoniacal 10 – 300 

Fenóis 0.009 – 23 

Total de ácidos orgânicos 0.001 – 10000 

Ácido fórmico 26 – 584 

Ácido acético 8 – 5735 

Ácido propanoico 36 – 98 

Ácido butanóico ND – 46 
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Ácido pentanóico ND – 33 

Ácido oxálico ND – 495 

Ácido malônico ND – 1540 

Ácidos alifáticos 1.8 – 120 

Ácido benzoico 0.13 - 16 

C1-ácido benzóico 0.089 – 16 

C2-ácido benzoico 0.043 – 3.8 

Fonte: Adaptado de Jiménez et al., 2017. 

 

8.2 ANEXO B 

 

Tabela 16 - Propriedades do petróleo 

Parâmetro Unidade Valor 

Densidade(a) °API 28,1 

Densidade Relativa kg/L 0,8824 

Ponto de fluidez °C -26 

Viscosidade a 25°C mPa.s 75,0 

Viscosidade a 50°C mPa.s 27,0 

Viscosidade a 75°C mPa.s 13,6 

Teor de Água % 2,9 

Resíduo de carbono(b) %m/m 4,6 

Asfaltenos %m/m 1,6 

Teor de Água por Karl Fisher % 0,26 

Resinas %m/m 16,0 

Saturados %m/m 55,4 

Aromáticos %m/m 27,0 

Enxofre %m/m 0,58 

Nitrogênio Total %m/m 0,30 

Acidez Total mg KOH/g 0,09 
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Metais mg/kg  

Ni  9 

V  16 

(a) Classificação do petróleo segundo o grau API (American Petroleum Institute): superior a 30 indica um 

petróleo leve, entre 22 e 30 indica um petróleo médio e um valor inferior a 22 indica um petróleo pesado. 

(b) Parâmetro empregado para indicação de constituintes com alto ponto de ebulição. 

Fonte: WESCHENFELDER, 2015. 
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