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IntroduçãoIntrodução

ImportânciaImportância ee necessidadenecessidade dodo usouso dede energiasenergias limpaslimpas parapara oo
crescimentocrescimento ee manutençãomanutenção sustentávelsustentável dodo planetaplaneta ee semsem dúvidadúvida oo usousocrescimentocrescimento ee manutençãomanutenção sustentávelsustentável dodo planetaplaneta ee semsem dúvidadúvida oo usouso
diretodireto dada energiaenergia solarsolar sese enquadraenquadra nessenesse perfilperfil..

EmEm efluentesefluentes industriais,industriais, comocomo asas águaságuas dede produção,produção, aa salinidadesalinidade sese
apresentaapresenta comocomo umum grandegrande limitadorlimitador dede tratamentostratamentos →→ umauma misturamistura
complexacomplexa dede água,água, óleo,óleo, microrganismos,microrganismos, traçostraços dede metaismetais ee

i i li i l ii (A d(A d 88)) flfl dd iiprincipalmenteprincipalmente saissais (Azevedo,(Azevedo, 19981998)) ee representarepresenta oo efluenteefluente dede maiormaior
volumevolume dada indústriaindústria petrolíferapetrolífera..

AA d li i ãd li i ã ll éé é ié i fi ifi i ãã ddAA dessalinizaçãodessalinização solarsolar →→ éé umauma técnicatécnica eficienteeficiente parapara remoçãoremoção dessesdesses
saissais ee queque sese enquadraenquadra nasnas expectativasexpectativas dodo desenvolvimentodesenvolvimento
sustentávelsustentável:: utilizautiliza umauma fontefonte energéticaenergética gratuitagratuita ee nãonão poluentepoluente.. DeDe
acordoacordo comcom GarciasGarcias ((19851985)) aa remoçãoremoção dosdos íonsíons cloretoscloretos nosnos processosprocessosacordoacordo comcom GarciasGarcias ((19851985)) aa remoçãoremoção dosdos íonsíons cloretoscloretos nosnos processosprocessos
dede destilaçãodestilação solarsolar éé altaalta ee independeindepende dada concentraçãoconcentração inicialinicial dodo salsal..



Obj tiObj tiObjetivoObjetivo

EsseEsse trabalhotrabalho visavisa apresentarapresentar oo problemaproblema
dodo gerenciamentogerenciamento dodo conteúdoconteúdo salinosalino ememdodo gerenciamentogerenciamento dodo conteúdoconteúdo salinosalino emem
resíduosresíduos dede destilaçãodestilação solarsolar..



MetodologiaMetodologia

33..11 DescriçãoDescrição dada regiãoregião ondeonde oo trabalhotrabalho foifoi
d l idd l id dd i ti t dd d til ãd til ãdesenvolvidodesenvolvido ee dodo equipamentoequipamento dede destilaçãodestilação
utilizadoutilizado..

OO trabalhotrabalho foifoi realizadorealizado emem NatalNatal RNRN ((55ºº4747’’4242”” SS
ee 3535ºº1212’’3232”” W)W) nono períodoperíodo compreendidocompreendido entreentre
agostoagosto ee setembrosetembro dede 20072007..

OO equipamentoequipamento dede destilaçãodestilação solarsolar utilizadoutilizado éé dodo
tipotipo simplessimples efeitoefeito duasduas águaságuas comcom inclinaçãoinclinação dedetipotipo simplessimples efeitoefeito duasduas águaságuas comcom inclinaçãoinclinação dede
2020ºº nana coberturacobertura ee oo equipamentoequipamento usadousado podepode
serser visualizadovisualizado nasnas FigurasFiguras 11 ee 22

Fig 1: DesenhoFig. 1: Desenho 
destilador solar

Fig. 2: Foto destilador solar





AA operaçãooperação dodo equipamentoequipamento éé dodo tipotipo bateladabatelada parapara
li ãli ã lhilhi dd ídíd ííalimentaçãoalimentação ee recolhimentorecolhimento dodo resíduoresíduo ee contínuocontínuo parapara

recolhimentorecolhimento dada águaágua destiladadestilada.. AA FiguraFigura 33 apresentaapresenta oo
esquemaesquema dede alimentaçãoalimentação ee recolhimentorecolhimento dede produtosprodutos ee
resíduosresíduosresíduosresíduos

Alimentação (águadeprodução)Alimentação (águadeprodução)Alimentação (águadeprodução)Alimentação (águadeprodução)

SaídaSaída 11

FiFi EE dd li t ãli t ã dd tt ídíd dd d td t
SaídaSaída 22

FigFig.. 33:: EsquemaEsquema dede alimentaçãoalimentação dede amostraamostra ee saídasaída dosdos produtosprodutos ee
rejeitosrejeitos



33 22 MétodosMétodos analíticosanalíticos33..22 MétodosMétodos analíticosanalíticos

FoiFoi determinadodeterminado oo parâmetroparâmetro dede CloretosCloretos.. AsAs análisesanálises realizadasrealizadas
estãoestão preconizadaspreconizadas nono APHAAPHA ((19981998),), utilizouutilizou--sese oo métodométodo dede MohrMohr..estãoestão preconizadaspreconizadas nono APHAAPHA ((19981998),), utilizouutilizou sese oo métodométodo dede MohrMohr..

OsOs parâmetrosparâmetros foramforam determinadosdeterminados nana águaágua dede produçãoprodução ee destiladadestilada
parapara realizaçãorealização dodo balançobalanço materialmaterial dede acordoacordo comcom aa equaçãoequação ((11))..parapara realizaçãorealização dodo balançobalanço materialmaterial dede acordoacordo comcom aa equaçãoequação ((11))..

mm == mm ++ mm ((11))mmClCl--entradaentrada == mmClCl--destiladodestilado ++ mmClCl--resíduoresíduo ((11))

DD áliáli f if i btidbtid t ãt ã dd ii dd l tl t t ét é ddDasDas análisesanálises foifoi obtidaobtida aa concentraçãoconcentração dede saissais dede cloretocloreto ee atravésatravés dodo
volumevolume alimentadoalimentado ouou pretendidopretendido asas massasmassas dede ClCl-- comcom aa equaçãoequação
((22))..

mmClCl-- = concentração de cloretos (= concentração de cloretos (mgmg/L).volume (L)/L).volume (L) (2)(2)



OO volumevolume dede amostraamostra utilizadoutilizado nosnos experimentosexperimentos foifoi dede
55 LL55 LL..

PP li t ãli t ã dd i ti t dd d til ãd til ã f if iParaPara alimentaçãoalimentação dodo equipamentoequipamento dede destilaçãodestilação foifoi
utilizadautilizada águaágua dede produçãoprodução tratadatratada comcom baixobaixo teorteor dede
óleosóleos ee condutividadecondutividade entreentre 33 000000 ee 44 000000 μμSS/cm/cmóleosóleos ee condutividadecondutividade entreentre 33..000000 ee 44..000000 μμSS/cm/cm..



Resultados e discussõesResultados e discussões

OsOs resultadosresultados obtidosobtidos parapara osos parâmetrosparâmetros analisadosanalisados estãoestão expressosexpressos
nana TabelaTabela 11 (valores(valores médios)médios)..

Tabela 1: resultados dos parâmetros analisadosTabela 1: resultados dos parâmetros analisados

Amostras 
Condutividade 

(μS/cm) 
Cloretos 
(mg/LCl)  Amostras (μS/cm) (mg/LCl)  

água de produção (alimentação) 3990,00 700,00 

água destilada (saída 1) 55,00 2,48 

DaDa TabelaTabela 11 ee utilizandoutilizando--sese aa equaçãoequação ((22),), podepode--sese calcularcalcular aa massamassa dede
cloretoscloretos nono destiladodestilado.. SubstituídoSubstituído--sese nana equaçãoequação 11,, obtémobtém--sese osos
resultadosresultados parapara oo resíduoresíduo comocomo expressoexpresso nana TabelaTabela 22..

 

resultadosresultados parapara oo resíduoresíduo comocomo expressoexpresso nana TabelaTabela 22..

Tabela 2: Resultado do balanço de materialTabela 2: Resultado do balanço de material

Sais Alimentação Saída 1 Saída 2 

Massa cloreto (mg) 3500,00 12,40 3487,60



ApesarApesar dosdos teoresteores dede cloretoscloretos nãonão muitomuito elevadoselevados nono efluenteefluente ememApesarApesar dosdos teoresteores dede cloretoscloretos nãonão muitomuito elevadoselevados nono efluenteefluente emem
questãoquestão foifoi realizaçãorealização dosdos balançosbalanços →→ ocasionaráocasionará oo acúmuloacúmulo
dessesdesses saissais queque precisamprecisam terter umauma destinaçãodestinação finalfinal adequadaadequada..
AA águaágua dede produçãoprodução utilizadautilizada temtem baixosbaixos teoresteores dede salsal porpor sese tratartratar
dd ii dd á iá i dd hhdede umauma misturamistura dede váriosvários camposcampos produtoresprodutores tantotanto onshoreonshore
quantoquanto offshoreoffshore..
EmEm algunsalguns camposcampos produzemproduzem águaágua comcom teorteor dede saissais superioressuperiores aa
8000080000 mg/Lmg/L oo balançobalanço dede materialmaterial utilizadoutilizado resultariaresultaria emem8000080000 mg/Lmg/L →→ oo balançobalanço dede materialmaterial utilizado,utilizado, resultariaresultaria emem
00,,396396 kgkg dede Cl/diaCl/dia comocomo resíduoresíduo parapara alimentaçãoalimentação dede 55 LL dede
efluenteefluente..
EmEm escalaescala industrialindustrial ondeonde osos volumesvolumes alimentadosalimentados seriamseriam dadaEmEm escalaescala industrial,industrial, ondeonde osos volumesvolumes alimentadosalimentados seriamseriam dada

ordemordem dede milharesmilhares dede metrosmetros cúbicos,cúbicos, essesesses valoresvalores seriamseriam dada
ordemordem dede toneladastoneladas diáriasdiárias dede sal,sal, dede modomodo queque devemdevem serser
estabelecidasestabelecidas estratégiasestratégias parapara destinaçãodestinação dessesdesses resíduosresíduos..



C l ãC l ãConclusãoConclusão

ComCom basebase nosnos resultadosresultados analisadosanalisados verificouverificou sese umaumaComCom basebase nosnos resultadosresultados analisados,analisados, verificouverificou--sese umauma
remoçãoremoção dede aproximadamenteaproximadamente 9999 %% nosnos teoresteores dede ClCl--..
AA massamassa dede saissais dede ClCl nono resíduoresíduo ficouficou 34873487 mg,mg,gg
dondedonde sese podepode inferirinferir que,que, parapara efluentesefluentes ouou águaságuas dede
produçãoprodução comcom altaalta salinidade,salinidade, osos resíduosresíduos geradosgerados
chegamchegam aa ordemordem dede toneladastoneladas diadiachegam,chegam, aa ordem,ordem, dede toneladastoneladas diadia..
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