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RESUMO 

 
 

O presente trabalho teve como objetivo otimizar a eficiência de separação de um novo 

aparelho do tipo misturador-decantador aplicado ao tratamento de águas residuárias 

contaminadas com petróleo. Foi utilizado um equipamento em escala de laboratório, instalado 

no Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da UFRN, que foi construído em 

parceria com a Petrobras S.A. Este aparelho denominado Misturador-Decantador à Inversão 

de Fases (MDIF), possui características de um misturador-decantador convencional e de uma 

coluna tipo spray. O equipamento é composto de três partes principais: câmara de mistura; 

câmara de decantação e câmara de separação. A eficiência de separação é avaliada 

analisando-se as concentrações de óleo em água na alimentação e na saída do aparelho. Para a 

análise utilizou-se o método da análise de óleo e graxas (TOG) por gravimetria. O sistema em 

estudo é uma água de formação emulsionada com óleo. O extratante utilizado é uma mistura 

de hidrocarbonetos denominada de Aguarrás, fornecido pela Petrobras. 

Aplicou-se, para a otimização da eficiência de separação do equipamento, um 

planejamento experimental do tipo central composto, tendo como porção fatorial o 

planejamento fatorial fracionário 2 5-2, com a ampliação do tipo estrela e cinco repetições no 

ponto central. Neste trabalho, estudam-se as seguintes variáveis independentes: teor de óleo 

na água residuária de carga da coluna; relação volumétrica orgânico/aquoso (O/A); vazão 

efetiva total; agitação na câmara de mistura e altura do leito orgânico. Foram fixados limites 

mínimos e máximos para as variáveis estudadas de acordo com trabalhos realizados 

anteriormente. 

A análise de variância para a equação do modelo empírico, mostrou-se 

estatisticamente significante e útil para fins preditivos. A análise de variância  também 

apresentou a distribuição do erro como uma distribuição normal e observou-se que como as 

dispersões não dependem dos níveis dos fatores, a suposição de independência pode ser 

verificada. A variação em torno da média é explicada por 98,98%, ou seja, igual ao valor 

máximo explicável, sendo o ajuste do modelo em relação aos pontos experimentais de 

0.98981. 

Os resultados apresentam uma interação muito forte entre as variáveis teor de óleo e 

agitação na câmara de mistura, tendo grande e positiva influência na eficiência de separação. 

Outra variável que apresentou-se com grande e positiva influência foi a altura do leito 
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orgânico. Os melhores resultados de eficiência de separação foram obtidos para altas vazões 

quando associadas a altas concentrações de óleo e alta agitação. Os resultados obtidos no 

presente trabalho mostraram excelente concordância com os resultados de trabalhos anteriores 

realizados com o misturador-decantador à inversão de fases.  
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ABSTRACT 

 

The present work had as objective to apply an experimental planning aiming at to 

improve the efficiency of separation of a new type of mixer-settler applied to treat waste 

water contaminated with oil. An unity in scale of laboratory, was installed in the Post-

graduation Program of Chemical Engineering of UFRN. It was constructed in partnership 

with Petrobras S.A. This called device “ Misturador-Decantador a Inversão de Fases 

(MDIF)”, possess features of conventional mixer-settler and spray column type.  The 

equipment is composed of three main parts: mixing chamber;  chamber of decantation and 

chamber of separation. The  efficiency of separation is evaluated analyzing the oil 

concentrations in water in the feed and the output of the device.  For the analysis one used the 

gravimetric method of  oil and greases analysis (TOG). The system in study is a water of 

formation emulsified with oil.  The used extractant is a mixture of Turpentine spirit hydro-

carbons, supplied for  Petrobras.  It was applied, for otimization  of the efficiency of 

separation of the equipment, an experimental planning of the composite central type, having 

as factorial portion fractionary factorial planning 2 5-2, with the magnifying of the type star 

and five replications in the central point.  In this work, the following independents variables 

were studied:   contents of oil  in the feed of the device; volumetric ratio (O/A);  total flowrate 

;  agitation in the mixing chamber and height of the organic bed.  Minimum and maximum 

limits for the studied  variables had been fixed  according previous works. The analysis of 

variance for the equation of the empirical model, revealed statistically  significant and useful 

results for predictions ends.  The variance analysis also presented the distribution of the error 

as a normal distribution and was observed that as the dispersions do not depend on the levels 

of the factors, the independence assumption can be verified.  The variation around the average 

is explained by 98.98%, or either, equal to the maximum value, being the smoothing of the 

model in relation to the experimental points of 0,98981.  The results present a strong 

interaction between the  variable oil contents in the feed and agitation in the mixing chamber, 

having great and positive influence in the separation efficiency.  Another variable that 

presented a great positive influence was the height of the organic  bed.  The best results of 

separation efficiency had been obtained for high flowrates  when associates the high oil 

concentrations and high agitation.  The results of the present work had shown excellent 

agreement with the results  carried out through previous works with the mixer-settler of phase 

inversion.  
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Capítulo 1 
 
Introdução Geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 1. Introdução Geral. 

1. Introdução 

 

O mundo consome 20 bilhões de barris de óleo por ano. Entre os 950 bilhões de barris 

que podem ser recuperados com a tecnologia atual e os 500 bilhões que se estima serão 

recuperados com novas tecnologias, perfaz 1450 bilhões de barris, suficiente para os 

próximos 70 anos. O gás natural tem reservas para 100 anos, Merrits; Wet; Menking (1998). 

Associado ao petróleo está a água produzida que, em muitos campos produtores, tem 

um volume de produção muito maior que o próprio petróleo.  O descarte desta água contendo 

óleo na forma emulsionada, sem um tratamento prévio, causa grande impacto ambiental, 

assumindo proporções incalculáveis. A sociedade está atenta e cobra das empresas e 

Governos ações que eliminem estas possibilidades ou que pelo menos diminuam o risco 

eminente. 

Preocupados com estes riscos ambientais e com a cobrança da sociedade,  que podem 

levar suas organizações ao colapso, é que as grandes empresas de petróleo estão investindo 

cada vez mais em tecnologias novas ou no  aperfeiçoamento das antigas tecnologias, visando 

responder à sociedade com o seu verdadeiro papel, o de abastecedor de energia  e alavancador 

de crescimento social. 

Despontando para esta nova linha tecnológica e ambiental das empresas de petróleo 

está o Misturador-decantador à inversão de fase. Este equipamento representa uma alternativa 

para a resolução de problemas fundamentais associados ao tratamento das águas emulsionadas 

com óleo. O projeto vertical do equipamento associado ao seu tamanho relativamente 

pequeno pode representar uma vantagem em relação aos equipamentos convencionais devido 

ao pouco espaço nestas unidades de produção. Associe-se a estas características as facilidades 

de operação,  manutenção e automação. 

A construção de um protótipo de laboratório para tratamento destas águas residuárias 

pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte em parceria com a Petrobras (E&P-RNCE), ocorreu no ano de 1998. O 

aparelho, denominado MDIF, demonstrou resultados promissores. A continuação e ampliação 

dos estudos na hidrodinâmica do aparelho busca a vanguarda de uma nova tecnologia, 

antecipando  soluções competitivas para o mercado energético.  

Esta dissertação tem por objetivo realizar um planejamento experimental visando uma 

melhor performance da eficiência de separação de um novo misturador – decantador à 

inversão de fases para tratamento de emulsões ou dispersões de óleo bruto em água de 
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formação. O planejamento experimental para  o aparelho baseia-se no planejamento central 

composto utilizando um planejamento fatorial fracionário com ampliação do tipo estrela e a 

análise de dados experimentais.  

Existem diversos trabalhos publicados, entre eles o de Avelino et al (1999), Linko et al 

(1993), Roubin et al (1992), entre tantos, em que o planejamento experimental auxiliou na 

preparação dos experimentos, tendo melhorado e minimizado os custos, bem como reduzido o 

número de experimentos e otimizado seus resultados. 

O planejamento estatístico experimental, objeto deste trabalho, visa otimizar o 

funcionamento do MDIF, proporcionando para que seja obtida ou apresentada uma região ou 

faixa de condições ótimas de operação das variáveis estudadas em que uma alta performance  

será alcançada com o menor custo de energia, tempo, materiais e equipamentos. 

A utilização do Planejamento Experimental possibilita investigar o grau de influência 

das variáveis de processo anteriormente estudadas por Chiavenato (1999) e em trabalhos com 

o MDIF realizado por outros autores.  Dentre as variáveis estudadas se destaca: velocidade de 

agitação na câmara de mistura; vazão efetiva total para o equipamento;  razão volumétrica  

orgânico/aquoso na alimentação; altura do leito orgânico e concentração de óleo bruto na água 

residuária de alimentação do MDIF. 
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2. Aspectos Teóricos e Revisão da Literatura 

 

 

2.1) O Petróleo 

 

2.1.1) Definição 

 

Petróleo (do latim petra = pedra e oleum = óleo) é um mineralóide cuja  viscosidade 

depende da composição primária do hidrocarboneto predominante. Quanto mais profundo, o 

petróleo é mais fluido, devido ao quebramento das moléculas pelo calor natural da crosta 

terrestre. Os mais viscosos e densos apresentam cor preta. Os mais leves, cores avermelhadas 

ou amareladas sob a luz transmitida. Sob luz refletida é geralmente verde, devido ao 

fenômeno da fluorescência pela presença de hidrocarbonetos aromáticos, Leinz & Amaral 

(1975). 

Chapman (1976) define o petróleo como uma substância natural que ocorre como 

sólido, líquido ou gás, ou mutuamente, constituída de hidrocarbonetos, que são compostos de 

hidrogênios e carbonos, com impurezas presentes. As séries dominantes são: as parafínicas 

(cadeias abertas saturadas, com formula CnH2n+2) que possui de 1 a 70 átomos de carbono, 

sendo o primeiro o metano, CH4; as aromáticas (hidrocarbonetos cíclicos insaturados, 

podendo ser derivados do benzeno que é um dos constituintes principais; sua  fórmula 

depende do número de anéis, mas em geral é CnH 2n-6); as naftênicas (denominados de 

cíclicos-parafínicos, de cadeia saturada, sua fórmula geral é CnH2n, sendo o primeiro membro 

o ciclo-propano) e as olefinas que não são produzidos em rochas, mas em refinarias, 

caracterizada por possuir uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Sua fórmula é CnH2n. 

A densidade varia, geralmente menor ou igual a 1, mas comumente é de 0.75 a 0.9 g/cm3. 

Merrits; Wet; Menking (1998) acrescentam que o petróleo é quimicamente diferente 

de carbohidratos, proteínas e moléculas orgânicas, pois a abundância de oxigênio nestes não 

ocorre no petróleo. Os autores enfatizam a importância do petróleo como fonte energética, 

informando que o mundo consome 20 bilhões de barris de óleo por ano. Entre os 950 bilhões 

de barris que podem ser recuperados com a tecnologia atual e os 500 bilhões que se estima  

serão recuperados com novas tecnologias, perfaz 1450 bilhões de barris, suficiente para 70 
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anos. As reservas de gás natural são utilizáveis para 100 anos. Enquanto a importância do 

petróleo como fonte energética é preponderante, os autores reforçam que a proteção ambiental 

é um dos fatores mais cobrados pela sociedade. As áreas ricas em petróleo são muito 

produtivas em atividade biológica e é responsabilidade do produtor de petróleo sua 

conservação e não agressão. 

 

2.1.2) Origem e formação do petróleo. 

 

Lissant (1983), Leinz & Amaral (1975), Chapman (1976), Lima (1996) e Merritts; 

Wet; Menking (1998) concordam que a origem do petróleo é mista, tanto animal como 

vegetal de habitat planctônico. Quanto ao ambiente de formação, este deve ser propício a uma 

vida intensa e possuir proteção posterior contra a oxidação e destruição bacteriana. O petróleo 

foi gerado por transformações químicas, ativadas pelo aumento da pressão e temperatura. 

Na formação do petróleo, devido à grande mobilidade do óleo e gás, houve a migração 

da rocha-mãe, difundindo-se por rochas permeáveis, acumulando-se em rochas porosas, 

quando há sobre ela uma rocha impermeável que funciona como tampão, impedindo a evasão 

de líquidos e gases. Este movimento de migração está relacionado à diferença de densidade 

entre petróleo e água, à compactação que é submetido todo o pacote sedimentar, onde o mais 

fluido escapa para zonas de menor pressão. As condições para formação da jazida são as 

seguintes: 

1) Existência de rocha-mãe ou rocha geradora; 

2) Condições de tempo, pressões e temperaturas elevadas; 

3) Ocorrência de processos migratórios: presença de água, espaços grandes, não-capilares e 

intercomunicáveis (interstícios ou fissuras abertas); 

4)  Existência de rocha reservatório com boa porosidade e boa permeabilidade; 

5) Presença de estruturas acumuladoras: dobras, falhas ou ambas; 
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2.1.3) Água de formação 

 

A água associada ao petróleo está presente em duas formas: a) livre – em fase 

diferente da fase do óleo, ou quando o diâmetro da gota favorece a coalescência, separada por 

decantação, sendo uma mistura instável, não está intimamente associada ao óleo; b) 

emulsionada – mistura íntima natural entre óleo e água ou criada por cisalhamento no interior 

de bombas, válvulas, equipamentos, etc, formando góticulas muito pequenas.  

A água produzida é salina (salmoura) com sólidos dispersos (areia, lodo, argila, outros 

silicatos, gipsita), com teor de sais, expressos em concentração de NaCl, entre 15.000 mg/L e 

300.000 mg/L. A água do mar tem teores de 30.000 mg/L a 40.000 mg/L. A água de formação 

possui uma grande quantidade de sais solúveis: carbonatos, sulfatos e cloretos de sódio, 

potássio, cálcio e magnésio. A corrosão está associado aos cloretos. A incrustação está 

associada aos sulfatos e carbonatos. Os sólidos presentes são devidos a erosão, liberados 

pelas rochas, ou pelas interações da água injetada com a água da formação. A solubilidade dos 

hidrocarbonetos na água aumenta com a temperatura e diminui com o aumento da salinidade, 

Araújo apud Lima, 1996. 

A presença de grandes volumes de água de formação por ocasião da atividade 

produtora de óleo é indesejada. Esta água ocasiona um maior custo de transporte; 

superdimensionamento de tubulações, bombas, tanques; maiores gastos de energia com 

transporte e armazenamento; problemas no refino; corrosão e incrustação nos equipamentos 

de produção e transporte, Humberto & Azevedo Filho (s.d.) e Chapman (1976). 

Lima (1996) identifica que as causas para a produção de água contida no reservatório 

são : a) poços de óleo perfurados próximos a interface óleo/água; b) poços produtores de óleo 

em etapa posterior de produção, em que houve avanço da frente de água até a coluna 

produtora ; c) falha no revestimento do poço devido a uma cimentação mal feita em ponto 

acima da zona produtora de óleo, permitindo contato entre zonas; d) recuperação secundária, 

onde água na forma líquida ou de vapor é injetada no reservatório visando aumentar ou 

manter a produção de óleo. Humberto & Azevedo Filho (s.d.) reforçam que, além destas 

causas, a formação de cone devido à ascensão da interface água/óleo, também possibilita a 

produção de água. 
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Costa (1998) defende que apesar da água está sempre presente, o deslocamento deve-

se em função da saturação.  

 

 

2.1.4) Formação das emulsões do petróleo. 

    

Humberto & Azevedo Filho (s.d.), condicionam à formação da emulsão a presença de 

dois líquidos imiscíveis, a agitação entre eles e a presença de um agente emulsionante. A 

estabilidade da emulsão deve-se aos seguintes fatores: tipo e quantidade do agente 

emulsificante, que produz uma película resistente e espessa ao redor da gotícula, estabilizando 

a emulsão; características dos líquidos; percentagem da fase dispersa e idade da emulsão. O 

tamanho das gotículas dispersas tem grande influência, pois quanto menor o tamanho desta 

gotícula dispersa formada, maior será a área superficial total e maior a área de interface para 

atuação dos agentes emulsionantes. A quantidade da fase dispersa na fase contínua tende a 

desestabilizar a emulsão, pois, para um mesmo nível de agitação, uma maior quantidade 

produz um número maior de gotículas por unidade de volume ou maior diâmetro, favorecendo 

a coalescência e a decantação. Com o aumento da idade da emulsão, aumenta a quantidade de 

agentes emulsionantes e sólidos presentes na interface, espessando o filme interfacial, 

estabilizando-a. Na quebra das emulsões geralmente se utiliza as seguintes etapas: a) 

neutralização ou destruição do filme de emulsionante; b) coalescência das gotículas da fase 

dispersa; c) decantação das gotículas. 

Franco apud Lima (1996) relata que a água produzida associada ao óleo recuperado 

através da injeção de vapor, a altas pressões (106 Kgf/cm2) e temperatura (380 oC), conduz à 

formação de emulsões óleo em água muito estáveis e com alto teor de hidrocarbonetos (1000 

mg/L). A movimentação dos fluidos do reservatório até os tanques de produção provoca o 

contato das fases óleo e água junto com a agitação causada por acessórios e equipamentos da 

linha de produção, transformando parte da energia cinética do fluido em energia de 

cisalhamento, causando dispersão da água na fase continua óleo ou do óleo na fase continua 

água. 

Após a separação das fases água/óleo, o óleo é encaminhado às refinarias enquanto 

que a água contendo óleo na forma emulsionada, óleo suspenso, óleo solúvel e sólidos em 

suspensão é tratada e descartada.  
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A emulsão é estabilizada por compostos orgânicos solúveis na fase óleo tais como 

asfaltenos, resinas, ácidos orgânicos e compostos contendo nitrogênio, enxofre e oxigênio na 

molécula. Estes compostos migram para a interface óleo/água formando um filme ao redor 

das gotas de água que impedem a sua coalescência e dificultam a separação das fases, 

Andrade e Silva apud Lima (1996). 

Para Lissant (1983), se a emulsão já existe no reservatório de óleo ou se inicia quando 

o processo de recuperação começa, não há resultados conclusivos. A emulsão é estabilizada 

por asfaltenos e íons da fase aquosa, assim como finos insolúveis nos sistemas água 

salgada/petróleo. Em um planejamento global deve-se considerar para a quebra da emulsão 

óleo/água: a temperatura, o pH, o tipo do agente desemulsificante, o tipo do equipamento de 

separação e o procedimento de separação, assim como a disposição econômica do material 

separado. 

Bruning apud Lima (1996) relata que os constituintes heteroátomos também 

contribuem para o aumento da polaridade dificultando a separação água/óleo. A acidez do 

petróleo, bem como a sua maior polaridade, podem ser conseqüência da sua biodegradação 

por microorganismos que transformam as moléculas mais simples dos hidrocarbonetos 

(parafinas normais e ramificadas) em ácidos naftênicos. Para hidrocarbonetos aromáticos a 

oxidação produz principalmente fenóis. Outra importante característica do petróleo é o índice 

de acidez que mede o teor de ácidos orgânicos e inorgânicos no óleo. Os ácidos carboxílicos, 

em maior extensão, e os fenóis, carbazóis e indóis em menor extensão, são os maiores 

responsáveis pela emulsionabilidade do óleo. 

 

 

2.2) Extração líquido-líquido. 

 

2.2.1) Definição 

 

Robbins (1984) define a extração líquido-líquido como um processo de separação de 

componentes em solução distribuído entre duas fases líquidas imiscíveis. 

 Para Coulson & Richardson (1968) a extração líquido-líquido é a separação dos 

constituintes misturados num líquido, por meio de um tratamento com um solvente extrator, 
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no qual um ou mais dos componentes desejados se dissolvem preferencialmente neste 

solvente, podendo realizar-se como processo contínuo ou descontínuo. O processo de 

transferência do soluto do solvente inicial para o novo solvente extratante se dá  através do 

mecanismo de difusão. Os processos requerem: 

a. Contanto íntimo entre solvente e solução; 

b. Separação das duas fases resultantes; 

c. Remoção e recuperação do solvente de cada fase. 

Foust et al (1982) descrevem a extração como a transferência de um componente de 

uma solução para outra fase líquida que é relativamente insolúvel na primeira solução. Em 

muitos casos os dois solventes são parcialmente solúveis um no outro, além do que a 

concentração do soluto pode influenciar a solubilidade mútua dos solventes. 

Henley & Seader (1981), determinam que o solvente ideal deve ser não tóxico, com 

baixo custo, facilmente recuperável, relativamente imiscível, densamente diferente do 

composto que contém o soluto e possuir grande afinidade com o próprio soluto de onde possa 

ser separado por destilação, cristalização ou outros meios. Ashton; McDernott; Brend (1983) 

acrescentam que deve haver uma balança entre seletividade e capacidade.  

 

2.2.2) Mistura 

 

Coulson & Richardson (1996) denominam mistura como o movimento de uma 

substância de uma região para outra, objetivando homogeneizar, promover transferência de 

massa e calor. Mistura é uma das mais comuns operações na química, processamento e outras 

indústrias. O termo mistura é aplicado a processos usados para reduzir o grau de não 

uniformidade, ou gradiente ou uma propriedade de um sistema assim como a concentração, 

viscosidade, temperatura e outras. A mistura líquida em uma fase ocorre quando  líquidos 

miscíveis são misturados para promover produtos de desejada especificação. É utilizado 

quando a diferença de viscosidade é grande. 

A mistura de líquidos imiscíveis se dá quando a extração líquido-líquido torna-se um 

processo envolvendo sucessivas misturas e estágios de separação. Os líquidos são colocados 

em contato com um solvente que dissolverá seletivamente um dos componentes presentes na 
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mistura. A agitação vigorosa causa a dispersão de uma fase em outra e, se o tamanho da 

gotícula é pequeno, uma alta área interfacial é criada na transferência de massa da interfase.  

Existem dois grandes tipos de agitadores de acordo com o movimento dos fluidos no 

interior de um vaso agitado: os agitadores de fluxo axial e os de fluxo radial. As turbinas de 

pás retas ou curvas são agitadores do tipo radial. Elas são indicadas para operações de 

dispersão de líquidos imiscíveis visando a transferência de massa. É por isto que encontra-se 

com freqüência este tipo de agitador nos misturadores-decantadores. 

Para um vaso agitado munido de defletores, o escoamento é normalmente turbulento, 

ou seja, apresenta um número de Reynolds superior a 10+4. O número de Reynolds para o 

agitador pode ser dado segundo Roustan (1993), pela relação: Reagit = NL2/ν, onde N equivale 

a velocidade periférica do agitador, L é o diâmetro da turbina, ν corresponde à viscosidade 

cinemática (relação entre µ/ρ, ou seja, viscosidade dinâmica pela densidade). 

Gomide (1997) ressalta a importância do contato que os reagentes devem ter  para que 

hajam as reações. Eles devem ser dispersos uns nos outros para que suas moléculas entrem em 

contato. A mistura divide-se em três operações qualitativas: 

a. Homogeneização: O movimento é brando e visa uniformizar líquidos miscíveis para se 

conseguir algum grau de uniformidade no sistema ou acelerar o processo de difusão das 

moléculas; 

b. Mistura: o movimento é mais vigoroso e pretende uniformizar materiais miscíveis ou não; 

c. Agitação: a movimentação é intensa, atingindo diversas finalidades. Possui um fim 

múltiplo: uniformização, mistura, suspensão de um sólido num líquido, dispersão de um 

gás num líquido ou promoção da turbulência necessária para acelerar os processos de 

transferência de massa e calor. 

São cinco os dispositivos empregados na mistura, como listados:  

a. Turbulência associada com o escoamento; 

b. Misturador de linha; 

c. Injeção de ar comprimido; 

d. Injeção através de bocais submersos; 

e. Mecânico: convencional, acionado por motor elétrico, turbina ou ar comprimido provoca a 

rotação do misturador propriamente dito, que pode ser dos seguintes tipos: turbina, hélice 

ou pás. 
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2.2.3) Equipamentos de extração líquido-líquido. 

 

Henley & Seader (1981) dividem os equipamentos para extração líquido-líquido em :  

1. Misturadores-decantadores: varia desde um simples tanque com um agitador em que as 

fases são misturadas e seguem para um compartimento horizontal ou vertical onde ocorre 

a separação, até a complexos sistemas em  que a mistura é realizada por mistura em 

regime de  jato, correntes simultâneas em bombas centrífugas ou mistura on-line  por 

acessórios, injetores ou em orifícios ou bocais misturadores. O maior problema ocorre 

quando há emulsificação, ou seja, quando gotículas formadas entre 1 a 1,5 micrometro, 

não conseguem ser separadas e só coalescem com outros métodos mais onerosos. 

2. Coluna spray: apesar do baixo custo o uso é limitado a um ou dois estágios e é pouco 

utilizada. É realizada uma dispersão axial dentro da fase contínua; 

3. Coluna de pratos: a coluna utiliza diversos pratos perfurados, separados entre si,  que 

promovem o contato entre as fases. É o tipo mais comum.  

4. Coluna com recheio: utiliza recheios que permitem maiores áreas de contato. Utilizada 

para pequenos diâmetros, provoca altas perdas de carga.  

5. Equipamento de gravidade mecanicamente induzida: utilizado para tensões interfaciais 

altas ou baixas diferenças de densidade. 

6. Extratores centrífugos: forças centrífugas maiores que a gravidade. É utilizado para baixa 

diferença de densidade ou emulsificação problema. 

 

A Tabela 2.1 compara os equipamentos de extração mais usuais, com relação as suas 

vantagens e desvantagens. 
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Tabela 2.1. Comparação entre os equipamentos de extração líquido-líquido mais usuais 

(fonte: Henley e Seader, 1981) 

 

Classe do Equipamento Vantagens desvantagens 

Misturadores-decantadores Bom contato; larga faixa 
de taxa de fluxo; alta 
eficiência; operação em 
vários estágios; 
Extrapolação de escala 
seguro. 

Alto custo elétrico; alto  
investimento; grande 
espaço para separação; 
necessita  utilizar bomba 
interestágios. 

Equipamentos tipo colunas 
de contato em contra-
corrente contínuo. 

Baixo custo inicial; baixo 
custo de operação; 
simples construção. 

Vazão limitada para 
pequenas diferenças de 
densidade; não opera com 
altas taxas de vazão; 
baixa a eficiência com o 
tempo; dificulta 
Extrapolação de escala. 

Equipamentos tipo colunas 
de contato em co-corrente 

Boa dispersão; custo 
razoável; possibilidade 
de múltiplos estágios; 
relativa facilidade de 
Extrapolação de escala. 

Vazões limitadas para 
pequenas diferenças de 
densidade; não permite 
operar em sistemas 
emulsionados; não 
permite operar com altas 
taxas de vazão. 

Extratores centrífugos Operar com baixa 
diferença de densidade 
entre fases; baixo volume 
de controle; pequenos 
tempos de operação; 
pouco espaço requerido; 
baixo inventário de 
solvente. 

Alto custo inicial; alto 
custo operacional; alto 
custo de manutenção; 
limitado número de 
estágios em unidades 
simples. 

 

 

2.2.3.1) Misturadores-decantadores. 

 

A faixa de aplicações do misturador-decantador é muito grande e o equipamento é útil 

em uma grande variedade de formas e tamanhos. O equipamento possui duas etapas 

predominantes: a etapa de mistura (onde é promovida agitação colocando em contato as duas 

fases líquidas) e a etapa de separação (etapa em que há a separação da fase extrato da fase 

refinado), Godrey & Slater (1983). 
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Foust et al (1982) relatam que os misturadores–decantadores utilizam dispositivos 

mecânicos para dispersar as fases. Após a mistura íntima, as duas fases passam para um 

tanque de decantação onde as fases podem separar-se pela ação da gravidade. Para separação 

em vários estágios usam-se misturadores e decantadores em série. O tamanho do tanque 

decantador é determinado pelas taxas de escoamento e pela taxa de decantação das duas fases. 

Os misturadores-decantadores são bastante utilizados devido a sua alta eficiência (90 a 100%) 

quando a mistura é completa. 

Paulo et al. (1994) descrevem os misturadores-decantadores como contactores 

amplamente utilizados na indústria hidrometalúrgica. Na sua forma mais simples, são 

constituídos de uma câmara de mistura e uma de decantação. Na câmara de mistura produz-se 

o contato da solução a tratar com a solução orgânica que contém o agente extratante. A 

dispersão assim produzida é repassada à câmara de decantação para se obter a separação de 

fases. 

Hanson apud Paulo et al. (1994), cita que os misturadores-decantadores industriais 

têm, geralmente, o tamanho do seu decantador várias vezes maior que a câmara de mistura, 

como apresentado na Figura 2.1, o que tem incentivado a pesquisa de novos meios práticos 

para diminuir o tempo de coalescência da fase dispersa na câmara de decantação.  

 

 

Mistura 

 

Figura 2.1. Misturadores-d

decantação muito maior q

 

 

Wilaci Eutópio  Fernandes Júnio
Decantação
ecantadores convencionais em série. Nota-se a área da câmara de 

ue a área da câmara de mistura. (fonte: Goldberger et al., 1980). 
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O processo de extração por solvente realizado comumente em misturadores-

decantadores é uma técnica de separação em meio líquido envolvendo a transferência de 

massa através de uma interface. Esta transferência é função, entre outras variáveis, do 

tamanho das gotas dispersas, ou seja, da área interfacial entre as fases. Para partículas de 

pequeno tamanho há o aumento da taxa de transferência de massa, mas exigem um maior 

tempo de coalescência, conduzindo a um excessivo tamanho da câmara de decantação 

 

 

2.2.3.2)  Misturador-decantador à inversão de fases 

 

Hadjiev & Aurelle (1995) afirmam que, para a separação de dispersões com gotículas 

maiores que 100 µm, decantadores são mais usados devido ao seu projeto simples. Para 

emulsões secundárias tendo um tamanho médio de gota de 20 µm ou menos, leito fibroso ou 

granular, coalescedor de cartucho ou dinâmicos são os mais apropriados. O maior problema é 

achar equipamentos que trabalhem com diâmetro médio entre 20 e 100µm, porque requer 

grandes vasos e coalescedores que são caros e fortemente influenciados pela presença de 

matéria suspensa. 

Hadjiev & Kuychoukov (1989) apresentam que a intensificação do processo de 

extração pode ser realizado diminuindo-se o tempo de residência e reduzindo-se a distância 

entre as gotículas e a interface. Os autores propõem assim o método da inversão de fases que 

quando aplicado aos decantadores produzem um máximo decréscimo no tempo das gotículas 

que viajam para a interface orgânico-aquoso, onde coalescem. 

Os autores complementam que a inversão de fases pode facilmente ser idealizada 

quando a fase contínua inicial é transformada em gotas que estão mais afastadas do que as 

gotículas na dispersão primária.  Para este propósito a mistura de líquidos é forçada a passar 

por um prato perfurado ou outro tipo de acessório dispersor e é novamente formada gotas de 4 

a 6 mm de diâmetro que é introduzida no líquido orgânico  global, formando finas gotículas 

na dispersão inicial.  A separação de gotas deste diâmetro não representa nenhum problema e 

as condições criadas permitem rápida viagem para a interface da fina gotícula. De fato, a gota 

secundária também permite um transporte acelerado das gotículas para a interface no 

equipamento de separação. Obviamente, este mecanismo requer velocidades da fase contínua 

menor do que as finas gotículas movendo-se para a interface. 
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Paulo et al (1994) descrevem abaixo o funcionamento do mixer-settler à inversão de 

fases, conforme a Figura 2.2. 

“A dispersão primária (1), produzida na câmara de mistura, é forçada a passar através de um 

prato perfurado (2) que separa o decantador do misturador. A fase originalmente contínua, 

passa a ser a fase dispersa no interior do decantador sob a forma de grandes gotas (6), que 

contém pequenas gotas da fase preliminarmente dispersa. Durante o percurso das grandes 

gotas portadoras em direção à interface (4), as pequenas gotículas transportadas se deslocam 

no sentido ascendente e coalescem no leito orgânico de mesma natureza. As gotas não 

liberadas durante o percurso através da banda orgânica, podem ainda ser recuperadas próximo 

à interface (5). Com este método pretende-se aumentar a taxa de coalescência, em diminuindo 

a distância entre as gotas dispersas e a interface, uma vez que cada gota portadora funciona 

como um microdecantador.  Outro efeito que pode ser importante, é a possibilidade de 

coalescência gota-a-gota no interior da gota transportadora, resultando em gotas relativamente 

maiores, que de acordo com a Lei de Stokes pela Equação (1), aumentaria a velocidade 

ascendente Va das gotas transportadas de diâmetro d, reduzindo o tempo de coalescência 

destas gotas. 

 

                                                             
c

a
gdV
µ

ρ
18

)( 2

=                                                                (1) 

 

onde, 

g = constante gravitacional; 

ρ = densidade da fase dispersa; 

µc = viscosidade dinâmica da fase contínua. 

Operando em condições de vazões específicas elevadas, ao contrário dos aparelhos 

convencionais, o misturador-decantador à inversão de fases apresenta melhor desempenho. 

Outra vantagem é a disposição vertical do aparelho, representando um ganho ao economizar 

espaço no lay-out da planta de operação. Como grande vantagem em relação aos contatores 

convencionais, Paulo et al (1994) ressaltam o fato do MDIF poder tratar até duas vezes mais a 

quantidade de solução que um aparelho de três vezes o seu volume, mantendo-se ou 

melhorando-se as eficiências de separação e extração. Os aparelhos mantêm ainda as 
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características gerais dos mixer-settlers convencionais: fortes cargas operacionais, facilidade 

de operação e manutenção e partidas operacionais simples.  

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Princípio de funcionamento do misturador-decantador à inversão de fases (fonte: 

Paulo et al, 1994.). 

 

2.2.3.3) Trabalhos anteriores com o misturadordecantador à inversão de fases 

 

Hadjiev & Kuychoukov (1989) apresentaram um estudo do par líquido querosene-

água, onde se analisou o fluxo global e o diâmetro das partículas que influem na eficiência de 

extração. Utilizou-se a Equação (2) para o cálculo da eficiência de separação. Os autores 

concluíram que o aumento do teor do orgânico na fase dispersa primária aumenta a eficiência 

de separação.  

 

                             100)( x
C

CCE
e

se −=                      (2) 
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onde, Ce e Csi são as concentrações de entrada e saída, g/L. 

Paulo et al (1993) analisaram a hidrodinâmica do misturador-decantador usando 

emulsões de querosene em água, hexano em água e clorofórmio em água, usando uma solução 

padrão alcalina e LIX 54 como extratante. A fase orgânica utilizada foi de 60% de solução do 

extratante em querosene. Observou-se que a eficiência de separação aumenta com o 

decréscimo da viscosidade da fase contínua, bem como com o aumento da razão de densidade 

entre a fase contínua e a fase dispersa ( ρc / ρd ). Quanto menor o diâmetro da gotícula 

formada, menor a eficiência de separação, sendo que acima de 100 µm a eficiência é alta e, 

praticamente, constante. Os autores concluem que o aumento da vazão, o que provoca uma 

maior velocidade de passagem pelo calibrador de gotas, ocasiona um menor diâmetro das 

gotas transportadoras, implicando em aumento na eficiência de separação. Por outro lado, 

uma grande velocidade de agitação na câmara de mistura, reduz o diâmetro das gotículas 

transportadas, implicando em diminuição da eficiência de separação. 

Paulo et al (1994) pesquisaram a extração de cobre, utilizando o novo misturador-

decantador à inversão de fase, com o LIX 984 como agente extratante, em querosene. 

Observou-se, especificamente, o desempenho do novo aparelho com relação a vazões 

específicas e relação volumétrica de fases entre orgânico/aquoso (O/A) mais elevadas.  O 

sistema apresentou vantagens em relação aos contatores convencionais no tratamento de 

vazões específicas de até 40 m3/m2.h. Os autores concluíram que razões O/A elevadas 

apresentam melhores resultados na eficiência de separação do equipamento. 

Hadjiev & Aurelle (1995) estudaram o misturador-decantador à inversão de fases com 

formação do leito denso e sem formação do leito. Produziram emulsões O/A para os pares 

TIOA/água, querosene/água e ciclohexano/água. Em um dos resultados obtidos verificou-se 

que se aumentando a taxa de fluxo ou elevando-se a altura do leito orgânico, aumentava-se a 

eficiência de separação. 

Paulo; Hadjiev; Gourdon (1996) utilizaram o agente extratante LIX 984 em querosene 

na extração do cobre, onde são avaliadas as concentrações do extratante, bem como o pH de 

equilíbrio. É realizada uma comparação entre o modelo químico de reação proposto pelo 

fabricante com outro obtido através de um método numérico alternativo.  

Chiavenato (1999), através do primeiro protótipo do MDIF montado no Brasil, 

separou o óleo na forma emulsionada da água de formação residuária, utilizando como 

extratante o orgânico aguarrás (mistura de hidrocarbonetos).  As amostras tratadas foram 

amostras reais provenientes da indústria de petróleo.  O objetivo final era obter uma água de 

Wilaci Eutópio  Fernandes Júnior -–Abril de 2002. 16



Capítulo 2. Aspectos Teóricos e Revisão da Literatura.  

descarte com teor máximo de óleos e graxas de 20 mg/L, conforme a Resolução CONAMA no 

20, visando evitar danos à flora e à fauna marinha. 

A amostra de água residuária foi fornecida pela Petrobras, oriunda dos campos de 

Xaréu e Atum (PXA-01), da bacia do Ceará / sub-bacia Mundaú, após passar por um 

separador trifásico (água, óleo, gás), com teores variando entre 1.000 e 10.000 mg/L. A 

salinidade desta água é de aproximadamente 73.110 mg/L. O solvente orgânico aguarrás, 

também foi cedido pela Petrobras e é oriundo da unidade industrial de Guamaré. 

 

 

Tabela 2.2. Propriedades físico-químicas do sistema água de formação contendo óleo na 

forma emulsionada e do extratante aguarrás (fonte: Chiavenato, 1999) 

 

Produto Densidade 

103 Kg/m3

Viscosidade 

10–3 Kg/m.s 

Tensão superficial 

10–3 N /m 

Tensão interfacial 

10–3 N/m 

Água de formação 1,055 0,65 55,20 

Aguarrás 0,760 1,00 22,27 

 

27,29 

Óleo bruto 0,874 1000,00 - - 

 

 

Os estudos de equilíbrio líquido-líquido do sistema ternário óleo bruto/água de 

formação/aguarrás realizaram-se em condições isotermais. O resultado é apresentado na 

Figura 2.3. 

A construção do misturador- decantador à inversão de fases (MDIF), apresentou várias 

dificuldades, principalmente no tocante ao material utilizado. Foram realizados vários ajustes 

no dimensionamento das peças, sendo o principal o prato distribuidor onde houve necessidade 

de aumentar o número dos furos para melhorar a vazão efetiva total. O MDIF foi construído 

em escala de laboratório e está dividido em três partes principais: 

a. Câmara de mistura (reator munido de defletor e agitador; confeccionado de vidro); 

b. Prato distribuidor (contem 100 furos de 1 mm de diâmetro, em malha triangular, 

confeccionado de technyl); 
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c. Decantador, confeccionado em acrílico. 

 

  

 

Figura 2.3. Representações possíveis do equilíbrio líquido/líquido do sistema óleo bruto/ água 

de formação/aguarrás em um diagrama triangular. (fonte: Chiavenato, 1999). 

 

 

O princípio de funcionamento do MDIF, de acordo com a Figura 2.4, baseia-se no 

método da inversão das fases. O aparelho possui simultaneamente características de um 

misturador-decantador convencional e de uma coluna a spray. Os ensaios foram realizados 

com agitação constante de 750 rpm e altura do decantador fixa em 1 metro. As variáveis 

estudadas foram o teor de óleo bruto na água de formação a tratar e a vazão efetiva total, com 

resultados na eficiência de separação. As gotas dispersas do óleo bruto na dispersão primária 

possuem diâmetros variando entre 10 e 1000 µm. A concentração de óleo nestas dispersões 

variou em seis faixas de concentração de 41 a 4.609 mg /L. As análises do Teor de Óleos e 

Graxas (TOG) na alimentação óleo bruto/água de formação e na água de formação refinada 

foram realizadas pelo método gravimétrico. 

Os testes iniciais foram realizados com várias razões O/A (1/3, 3/1, 1/1, 1/6), sendo 

avaliado a menor quantidade de orgânico para o melhor desempenho. A razão O/A de 1/3 foi 

a mais viável para se trabalhar, em função da combinação das condições de bombeamento das 

duas bombas.  As faixas de vazões efetivas totais foram de 52, 59, 65, 73 e 80 L/h. As vazões 

do orgânico foram de 13, 14, 16, 18 e 20 L/h. As vazões do aquoso foram de 39, 44, 48, 54 e 

60 L/h.  
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A velocidade crítica do agitador (NCR) na câmara de mistura foi calculada pela 

equação de Nágata (1950) tendo como resultado 295,88 rpm. Foram realizados testes com 

rotação de 250 rpm e apesar de se observar uma dispersão suficiente da fase orgânica, a 

transferência de massa não ocorreu. Adotou-se uma agitação constante de 750 rpm. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Equipamentos que compõem o MDIF.  

 

Na Figura 2.4, nota-se em primeiro plano as bombas de aquoso e orgânico, além dos tanques 

de água emulsionada com óleo – à esquerda – e de água tratada. Sobre o tanque de água 

tratada encontra-se o vaso separador de água arrastada. Em segundo plano aparece a estrutura 

metálica de suporte do MDIF e as partes constituintes do aparelho: agitador, câmara de 

mistura, prato perfurado, câmara de decantação e câmara de separação. 
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A velocidade da gota formada a partir do prato perfurado  foi calculada em 0,22 m/s, 

implicando num regime de formação gota-a-gota.   A gota transportadora possui diâmetro 

calculado D = 3,1 mm e a gota transportada diâmetro médio d = 0,4 mm. O prato é 

constituído de technnyl, material preferencialmente molhado pela fase orgânica.  

Os resultados apresentaram uma tendência geral de aumento na eficiência de 

separação com o aumento da vazão efetiva total. Este aumento, segundo o autor, provoca uma 

maior velocidade de formação das gotas portadoras através do dispersor tipo prato perfurado, 

resultando em gotas relativamente menores.  

Quanto maior a quantidade de óleo bruto na alimentação, maior a eficiência de 

separação do MDIF. O autor conclui que a eficiência de separação é praticamente 100% para 

vazões específicas mais elevadas e em concentrações de óleo maior que 766 mg/L.  O ponto 

de inundação (flooding) do MDIF é da ordem de 102 L / h. 

 

 

2. 3) Planejamento experimental e otimização de experimentos 

 

Werkema & Aguiar (1996) definem a Estatística como a ciência que lida com a coleta, 

o processamento e a disposição de dados (informação), atuando como ferramenta fundamental 

nos processos de solução de problemas.  

Um experimento é um procedimento no qual alterações propositais são feitas nas 

variáveis de entrada de um processo, de modo que se possa avaliar as possíveis alterações 

sofridas pela variável resposta, como também as razões destas alterações. 

Novaes (1978) explica que a otimização é uma procura sistemática do melhor prático. 

Algumas vezes, conhecer o mecanismo de um certo problema, determinando as relações entre 

as variáveis, já constitui avanço considerável. 

A formulação do problema é o início da análise de um processo a otimizar. Se esta 

formulação for inadequada, com uma concepção prática ou pouco infeliz, o resultado da 

aplicação dos processos numéricos de otimização podem ser irrelevantes. Tem-se a impressão 

que se atingiu o ótimo quando apenas pesquisou-se a melhor configuração de uma concepção 

errada. O ideal prático da otimização aplicada deve corresponder aos seguintes objetivos: 
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a) Encontrar uma concepção física ou operacional que seja a mais adequada para resolver o 

problema em questão; 

b) Definir os limites físicos para a formulação escolhida, representando fielmente a situação 

real; 

c) Definir modelo matemático adequado e otimizá-lo, realizando uma análise de 

sensibilidade dos resultados. 

No entender de Edgar & Himmelblau (1989), a otimização é uma das maiores 

ferramentas na indústria para a tomada de decisões. Uma grande variedade de problemas no 

projeto, construção, operação e análise de plantas químicas podem ser resolvidas por 

otimização. A formulação do problema é o passo crucial para se resolver um problema que 

envolve otimização. Este requer identificação de elementos essenciais organizando uma 

prescrição matemática, desta forma: 

a. A função objetivo (critério econômico); 

b. O modelo do processo. 

A função objetivo representa custo, energia, rendimento, enquanto que o modelo do 

processo descreve a inter-relação das variáveis “chaves” essenciais . 

Barros Neto; Scarmínio; Bruns (1995) afirmam que otimizar um sistema significa 

descobrir quais os valores das variáveis envolvidos que produzem a melhor resposta. O 

procedimento correto para se obter o melhor rendimento dos valores das variáveis, consiste 

em fazer variar, ao contrário do que se poderia esperar, todas as variáveis ao mesmo 

tempo. A razão para isso é que as variáveis podem se influenciar mutuamente, e o valor ideal 

para uma delas pode depender do valor da outra. Este comportamento é chamado de interação 

entre variáveis, fenômeno que ocorre freqüentemente, pois raras são as situações em que duas 

ou mais variáveis atuam de forma independente. 

 O objetivo esperado é que, utilizando-se planejamentos experimentais baseados em 

princípios estatísticos, os pesquisadores possam extrair do sistema em estudo o máximo de 

informação útil, fazendo um número mínimo de experimentos. A essência de um bom 

planejamento consiste em projetar um experimento de forma que ele seja capaz de fornecer 

exatamente o tipo de informação procurada.  A pergunta que sempre ocorre é de como é 

possível variar tudo ao mesmo tempo? 
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A primeira coisa a fazer, no planejamento de um experimento, é determinar quais são 

os fatores e as respostas de interesse, conforme Figura 2.5, para o sistema que se deseja 

estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema

Fn 

F1 

Fatores s 

Figura 2.5. Diagrama de blocos interligando os fatores 

 (fonte: Barros neto; Scarmínio; Bruns, 1995

 

Werkema & Aguiar (1996) enfatizam que, para realizar u

eficiente, deve ser utilizada uma abordagem científica para o 

abordagem é identificada por meio do termo planejamento estatísti

se refere ao procedimento de planejar um experimento de forma que

coletados em tempo e custo mínimos. A análise destes dados por me

resultará em conclusões confiáveis. São três os princípios bási

experimentos: réplica, aleatorização e formação de blocos. 

a) Réplicas: São repetições do experimento feitas sob as mesmas co

As réplicas permitem a obtenção de uma estimativa da var

experimental ou erros Aleatórios. Erros Aleatórios são erros p

controlar, que se manifestam de forma aleatória, ora alterando o resu

menos, mas seu efeito parece se dar ao acaso. A partir desta estimat

variabilidade presente nos dados coletados é devida somente ao erro

influência das diferentes condições avaliadas pelo pesquisador. 
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Por meio da escolha adequada do número de réplicas é possível detectar, com a 

precisão desejada, quaisquer efeitos produzidos pelas diferentes condições experimentais que 

sejam considerados significantes do ponto de vista prático. 

b) Aleatorização: este termo se refere ao fato de que tanto a alocação do material 

experimental às diversas condições de experimentação, quanto à ordem segundo a qual os 

ensaios individuais do experimento serão realizados, são determinados ao acaso. 

A aleatorização permite que os efeitos de fatores não-controlados, que afetam a 

variável resposta e que podem estar presentes durante a realização do experimento, sejam 

balanceados entre todas as medidas. Este balanceamento evita possíveis confundimentos na 

avaliação dos resultados devido a atuação destes fatores. 

c) Formação de Blocos: os blocos são conjuntos homogêneos de unidades experimentais 

(unidade básica para a qual será feita a medida da resposta).  

Utiliza-se o planejamento do experimento com a formação de blocos quando se 

necessita controlar e avaliar a variabilidade resultante da presença de fatores perturbadores 

conhecidos.  O objetivo, neste caso, é avaliar com maior eficiência os efeitos dos fatores de 

interesse. 

Além dos três princípios básicos do planejamento de experimentos procura-se eliminar 

os Erros Sistemáticos, estes são erros que afetam o resultado sempre na mesma direção, seja 

para mais ou para menos. Por exemplo, uma balança descalibrada. 

 

2.3.1) Planejamento fatorial em dois níveis 

 

Box; Hunter; Hunter (1978) explicam que o planejamento fatorial de dois níveis é de 

grande utilidade em investigações preliminares, quando se deseja saber se determinados 

fatores têm ou não influência sobre a resposta, e não se está preocupado ainda com uma 

descrição muito rigorosa desta influência. Quando se deseja apenas fazer uma triagem inicial 

dos fatores, é vantajoso começar pela execução de um planejamento fatorial incompleto, 

também chamado planejamento fatorial fracionário. 

Um planejamento fatorial requer a execução de experimentos para todas as possíveis 

combinações dos níveis dos fatores. Havendo k fatores, isto é, k variáveis controladas pelo 

experimentador, o planejamento de dois níveis irá requerer a realização de 2x2x2...x2 = 2k 

ensaios diferentes, sendo por isto chamado de planejamento fatorial 2k.  
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Nos experimentos fatoriais 2K, os níveis dos fatores podem ser qualitativos ou 

quantitativos. Dois diferentes operadores (A e B), dois turnos de trabalho de uma indústria 

(manhã e tarde) e os níveis codificados como “alto” e “baixo” de um fator, são exemplos de 

níveis qualitativos. Já dois diferentes valores da temperatura de uma coluna (20 e 50 oC), da 

velocidade de rotação de um agitador (1000 e 2000 rpm) e do tempo de agitação de uma 

mistura em um reator químico (50 e 60 minutos), são exemplos de níveis quantitativos. 

Os experimentos fatoriais 2K são amplamente utilizados principalmente pelos motivos 

apresentados abaixo: 

a) A interpretação dos resultados é bastante intuitiva; 

b) O número de ensaios envolvidos na realização desses experimentos, por fator 

estudado, é relativamente pequeno; 

c) Esses experimentos podem ser aumentados, com a inclusão de novos níveis e/ou 

fatores, quando for necessário realizar uma avaliação mais detalhada do fenômeno que 

está sendo estudado; 

 

Barros Neto; Scarmínio; Bruns (1995) e Werkema & Aguiar (1996) explicam que 

quando um efeito de uma variável depende do nível de outra, diz-se que estas variáveis 

interagem e pode-se calcular o efeito de interação entre elas. A existência da interação torna 

incorreta a análise isolada do efeito de um único fator. Se o comportamento de um fator não é 

o mesmo nos dois níveis do outro fator, diz-se que existe interação entre os fatores. O efeito 

da interação entre dois fatores é definido como a metade da diferença entre os efeitos de um 

fator nos dois níveis do outro fator. Quando a interação é muito significativa, os efeitos 

principais correspondentes apresentam pouco sentido prático. 

No modelo estatístico a repetição dos experimentos permite estimar o erro 

experimental, sendo que a importância de uma interação para um modelo deve decrescer com 

o número de fatores envolvidos na sua definição. 

 

 

2.3.2) Experimentos fatoriais 2K fracionados 

 

Existem diversas alternativas de como estudar muitas variáveis de uma só vez. Por 

exemplo, o número de ensaios necessários para a execução de um planejamento fatorial 2k 

aumenta rapidamente com k, que é o número total de fatores investigados. Se k = 4, teremos 
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24 = 16 ensaios a realizar. Como exemplo, toma-se um experimento com quatro variáveis: 

temperatura (80 e 100 oC) – X1 ; altura (1m e 2m) – X2; pressão ( 300 e 400 atm) – X3  e 

vazão (40 e 60 L/h) – X4 , tendo como resposta a eficiência. Atribui-se para o menor nível o 

valor codificado –1 e para o maior nível o valor codificado + 1. A Equação (3) é utilizada para 

se obter os valores codificados das variáveis, Xi: 

Com os dados obtidos pela Equação (3) confeccionou-se a matriz de planejamento de 

um fatorial 24, apresentados na Tabela 2.3: 

               

                                              2)( AB

Mi
i VV

VVX
−
−

=                                                                 (3)

      

onde, VM é o valor médio obtido entre os valores reais dos  níveis baixo (VA) e alto(VB) e Vi é 

o valor real do nível i a obter. 

 Box; Hunter; Hunter (1978) explicam que os experimentos fatoriais 2K 

fracionados são muito empregados nos estágios iniciais de experimentação, quando há um 

número muito grande de fatores a serem investigados, sendo portanto desejável avaliar, de 

forma mais superficial e com o mínimo de tempo e custos, os efeitos deste grande número de 

fatores sobre a variável resposta. A Tabela 2.4 apresenta os valores dos ensaios para vários 

fatores. 
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Tabela 2.3. Matriz de planejamento de um planejamento fatorial de 24. 

 

Ensaio X1 X2 X3 X4 Resposta 

1 -1 -1 -1 -1  

2 +1 -1 -1 -1  

3 -1 +1 -1 -1  

4 +1 +1 -1 -1  

5 -1 -1 +1 -1  

6 +1 -1 +1 -1  

7 -1 +1 +1 -1  

8 +1 +1 +1 -1  

9 -1 -1 -1 +1  

10 +1 -1 -1 +1  

11 -1 +1 -1 +1  

12 +1 +1 -1 +1  

13 -1 -1 +1 +1  

14 +1 -1 +1 +1  

15 -1 +1 +1 +1  

16 +1 +1 +1 +1  
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Tabela 2.4. Relação existente entre o número de fatores, o número de ensaios e o volume de 

informação que poderá resultar da realização de um experimento 2K.  

(fonte: Werkema e Aguiar, 1996) 

 

Número de Interações Sobre as Quais é Obtida a 

Informação 

Número de fatores na interação 

No de 

fatores 

 

K 

No de 

ensaios 

 

2K

Efeitos 

principais 

2 3 4 5 6 

3 8 3 3 1    

4 16 4 6 4 1   

5 32 5 10 10 5 1  

6 64 6 15 20 15 6 1 

 

 

A ocorrência de interação de quatro ou mais fatores é muito rara na prática. Isto 

significa que se realiza um número muito elevado de experimentos para se obter uma grande 

parcela de informação (interações de ordem superior a três) que, na maioria das vezes, não é 

necessária, o que configura falta de eficiência do plano experimental adotado. Os 

experimentos fatoriais 2K fracionados podem ser utilizados nestes casos. Estes experimentos 

envolvem apenas uma parte do conjunto completo dos 2K ensaios e são capazes de fornecer 

informações sobre os efeitos principais e as interações que envolvem um pequeno número de 

fatores. 

Pode-se realizar um número de ensaios bem menor, correspondente a uma fração do 

número de ensaios do planejamento completo. Isto é possível, pois o número de efeitos de 

interação alta aumenta com o número de fatores, sendo que por vezes estes efeitos têm valores 

pequenos e são destituídos de qualquer importância prática. Também se verificou que, quando 

o número de variáveis aumenta, crescem as chances de que uma ou mais variáveis não afetem 
significativamente a resposta.  

Como o pesquisador, geralmente, não conhece todas as variáveis que afetam 

significativamente a resposta, ele não deve excluir fatores potencialmente importantes. Desta 

forma, é conveniente incluir no estudo, neste estágio inicial, o maior número possível de 

variáveis, utilizando planejamentos fracionários ao invés de fatoriais completos. Para 

construir um planejamento fracionário 24-1 com resolução IV, como apresentado na Tabela 

2.5, seguem-se os seguintes passos: 
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1- Constrói-se um planejamento 23 completo para os fatores 1,2 e 3; 

2- Para o fator de resolução IV atribuem-se os sinais correspondentes ao produto das colunas 

1,2 e 3. 

 

Tabela 2.5. Matriz de um  planejamento fatorial fracionário de .2
14 −

IV

 

Ensaio X1 X2 X3 X1.X2.X3 Resposta 

1 -1 -1 -1 -1  

2 +1 -1 -1 +1  

3 -1 +1 -1 +1  

4 +1 +1 -1 -1  

5 -1 -1 +1 +1  

6 +1 -1 +1 -1  

7 -1 +1 +1 -1  

8 +1 +1 +1 +1  

 

 

2.3.3) Experimentos fatoriais 2K-P fracionados 

 

Statsoft (1999) descreve que os planejamentos 2K-P são o “cavalo de força” do 

experimento industrial. O impacto de um grande número de fatores no processo produtivo 

pode simultaneamente ser avaliado com relativa eficiência, isto é, com poucas rodadas 

experimentais. A lógica deste tipo de experimento é que cada fator tem somente dois ajustes, 

decorrendo alguns segundos para o planejamento e para a análise. A simplicidade deste 

planejamento é também seu maior defeito. 

Myers & Montgomery (1995) explicam que na construção de um planejamento 

fatorial fracionário 2K-P, deve-se escolher as interações que resultam em um experimento de 
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maior resolução possível. O planejamento 2K-P envolve um menor número de ensaios, 

implicando em economia de tempo e custo, consequentemente, aumento na eficiência do 

planejamento, fornecendo apenas a informação desejada. São duas as etapas básicas para a 

construção deste planejamento: 

1- Escolher K – P fatores e construir um experimento fatorial completo envolvendo estes 

fatores; 

2 – Adicionar ao experimento acima os P fatores restantes, igualando a alocação dos sinais 

que representam os níveis destes fatores à alocação dos sinais que identificam os níveis 

correspondentes as interações apropriadamente escolhidas, envolvendo os K– P atores 

selecionados no item 1. A Tabela 2.6 apresenta alguns experimentos fatoriais fracionados de 

maior resolução possível. 

 

Tabela 2.6: Experimentos fatoriais fracionados 2K-P de maior resolução possível. 

 (fonte: Myers & Montgomery, 1995) 

 

Número de fatores K Fração Número de ensaios Geradores do 

Planejamento 

3 2 3-1 4 C = ± AB 

4 2 4-1 8 D = ± ABC 

2 5-1 16 E = ± ABCD  

5  

2 5-2

 

8 

D = ±AB 

 E = ± AC 

 

 

2.3.4) Análise da Variância 

 
Para Spiegel (1978), o ajustamento de curvas, na prática, é a constatação da relação 

entre duas ou mais variáveis, no qual deseja-se expressar tal relação sob a forma matemática, 

estabelecendo-se uma equação entre estas variáveis. Realiza-se, inicialmente, uma coleta de 
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dados exibindo os valores correspondentes das variáveis. Plota-se os pontos em um gráfico de 

coordenadas retangulares. Ao conjunto de pontos chama-se diagrama de dispersão. Traça-se a 

curva e se esta curva aproxima-se de uma reta, é dita que há uma relação linear entre as 

variáveis, se não se diz que é não-linear.  O ajustamento consiste em determinar equações que 

se ajustem a determinados conjuntos de dados observados. A estimativa do ajustamento de 

uma ou mais variáveis (variáveis dependentes) em função de outras (variáveis independentes) 

é denominada Regressão. 

Triola (1999) define a análise da variância (ANOVA – Analysis of variance ) como 

um método para testar a igualdade de três ou mais médias populacionais, baseado na análise 

de variâncias amostrais. 

Werkema & Aguiar (1996) afirmam que a Análise da Variância é utilizada para 

verificar se os efeitos principais dos fatores e os efeitos das interações são de fato 

significativos. Para que as conclusões estabelecidas por meio da análise de variância possam 

ser consideradas válidas é necessário que os termos de erro sejam independentes, 

normalmente distribuídos, com a mesma variância em cada tratamento. 

Barros Neto; Scarmínio; Bruns (1995), ressaltam que o  método mais utilizado para se 

avaliar numericamente a qualidade de ajuste de um modelo é a Análise de Variância. O 

exame dos resíduos é fundamental na avaliação da qualidade do ajuste de qualquer modelo. 

Um modelo que deixe resíduos consideráveis é obviamente um modelo ruim. O modelo ideal 

não deixaria resíduo algum, pois todas as suas predições coincidiriam com os resultados 

observados, conforme Figura 2.6. 

O procedimento usual para a avaliação do desempenho de um modelo começa pela 

análise dos desvios das observações em relação à média global. O desvio de um valor 

observado em relação à média de todas as observações, (Yi - Ў), pode ser decomposto em 

duas parcelas, conforme a Equação (4). 

 

                                                (Yi - Ў) =  (Ŷi – Ў) + (Yi – Ŷi)                         (4) 

 

onde: 

(Ŷi – Ў) representa o afastamento da previsão do modelo para o ponto em questão Ŷi em 

relação à média global, Ў; 
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(Yi – Ŷi) representa a diferença entre o valor observado e o valor previsto. Num modelo bem 

ajustado essa diferença deve ser pequena, ou seja, o desvio (Yi -Ў) deve ser aproximadamente 

igual ao desvio (Ŷi – Ў), apresentando as previsões com boa concordância com as 

observações. 

 

 

 

Figura 2.6. Deco

parcelas (Ŷ

 

Para compa

e faz-se o somatóri

 

 

        

 

A soma dos quadr

pela Equação (6): 

 

               [S.Q.em t
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Yi
Yi - Ŷi 
Yi- Ў 

Ŷi - Ў 
Ŷi 

Ў 

X

mposição do desvio em relação à média global, (Yi- Ў), na soma das 

i – Ў) e (Ŷi – Ў). (fonte: Barros Neto; Scarmínio; Bruns,1995). 

rar os desvios em termos quantitativos, eleva-se a Equação (4) ao quadrado 

o de todos os pontos. Como resultado, temos a Equação (5). 

             Σ(Yi -Ў)2 =  Σ(Ŷi - Ў)2 + Σ(Yi –Ŷi)2                 (5) 

ado dos desvios é chamada de somas quadráticas (S.Q.) e é representada 

orno da média] = [S.Q. devida à regressão] + [ S.Q. residual]             (6) 
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Uma parte da variação total das observações Yi em torno da média é descrita pela 

equação de regressão, e o restante fica por conta dos resíduos. Quanto maior for a fração 

descrita pela regressão, melhor será o ajuste do modelo.  

O maior valor possível de R2 é um e só ocorrerá se não houver resíduo algum e, 

portanto, toda a variação em torno da média for explicada pela regressão. Melhor será o ajuste 

do modelo aos dados observados, quanto mais perto de um estiver o valor de R2. De acordo 

com a Equação (7), denominada de % de variância explicada: 

 

   R2 = SQR / SQT = Σ(Ŷi - Ў)2 / Σ(Yi -Ў)2                                        (7) 

 

A Soma Quadrática Residual (SQr) é composta pela soma devida ao erro puro (erro 

aleatório) e pela falta de ajuste (dependente do modelo), conforme a Equação (8), abaixo: 

   

    [S.Q. residual] = [ S.Q. devida ao erro puro] + [ S.Q. devida à falta de ajuste]               (8) 

 

A % máxima de variância explicável pela Regressão é apresentada pela Equação (9), abaixo: 

 

  % máxima de variância explicável = (SQR + SQ faj) / SQT                             (9)     

 

A Tabela 2.7 apresenta uma análise de variância para um modelo linear com dois parâmetros. 

 

Tabela 2.7. Tabela de análise de variância para o ajuste de um modelo linear com dois 

parâmetros. (fonte: Barros Neto; Scarmínio; Bruns, 1995). 

 

Fonte de Variação Soma quadrática No de graus liberdade Média Quadrática 

Regressão Σ(Ŷi – Ў)2 1 MQR = SQR

Resíduos Σ(Yi – Ŷi)2 n – 2 MQr = SQr / (n-2) 

Total Σ(Yi - Ў)2 n - 1  
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Segundo Box; Hunter; Hunter (1978), para que as conclusões estabelecidas por meio da 

análise de variância estejam corretas, é necessário que as seguintes suposições sejam válidas: 

1. O erro experimental tem distribuição normal: será considerado que a suposição de 

normalidade está satisfeita se os pontos do gráfico estiverem localizados, 

aproximadamente, ao longo de uma reta, conforme a Figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Gráfico da probabilidade normal para os res

 (fonte: Werkema e Aguiar,1996) 

 

2. A variância do erro experimental é a mesma em todos os tratame

deve depender dos níveis dos fatores, ou seja, as faixas de dispersã

dois níveis de cada fator devem ser aproximadamente iguais, de aco
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Figura 2.8. Gráfico de resíduos em função dos níveis de fatores.  

( fonte: Werkema e Aguiar,1996) 

experimentais são independentes: se neste gráfico os resíduos estiverem 

s de forma aleatória em torno do eixo horizontal conforme a Figura 2.9, então 

 uma indicação da validade da suposição de independência. 

emplo, em um experimento 22, quando a análise de variância indica que os 

ais dos fatores e o efeito da interação são significativos, o modelo de regressão 

justado é: 

              y = β0 + β1x1 + β2x2 + β12x1x2 + ε                                                   (10) 

ão variáveis que representam os níveis dos fatores A e B, respectivamente, β0, 

são os coeficientes de regressão e ε é um componente do erro aleatório (erro 

 

tra situação, se a análise de variância indicar que apenas o efeito do fator A é 

 modelo a ser ajustado aos dados é dado por: 

                                    y = β0 + β1x1 + ε                  (11) 

ernandes Júnior -–Abril de 2002. 34



Capítulo 2. Aspectos Teóricos e Revisão da Literatura.  

Para o ajuste do modelo de regressão é usual que as variáveis xi, que representam os 

níveis dos fatores, sejam utilizadas sob uma forma codificada. As principais vantagens do 

emprego desta codificação são: 

a. Facilidade computacional e maior precisão na estimativa dos coeficientes do modelo de 

regressão; 

b. Maior facilidade de interpretação das estimativas dos coeficientes do modelo. 
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2.9. Gráfico de resíduos em função da ordem de coleta das observações. 

 ( fonte: Werkema  e Aguiar,1996) 

buição F 

(1999) informa que os métodos da ANOVA utilizam a distribuição F, e que esta 

resenta as seguintes propriedades importantes: 

ção F não é simétrica; é assimétrica à direita; 

 de F podem ser zero ou positivos, mas nunca negativos; 

stribuição F diferente para cada par de graus de liberdade (do numerador e do 

or). 
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Myers & Montgomery (1995) afirmam que para determinar a significância estatística 

da regressão, deve-se utilizar o teste F, que só é empregado para uma distribuição normal dos 

resíduos.  

Quando os erros seguem uma distribuição normal, a análise da variância usa as médias 

quadráticas para testar se a equação de regressão é estatisticamente significativa. Se β1 = 0, 

não há relação entre X e y, demostra-se que a razão entre as médias quadráticas MQR e MQr, 

segue uma distribuição F: 

 

                       MQR / MQr ≈ F1, n-2,                                        (12) 

 

onde 1 e n-2 são os números de graus de liberdade da média quadrática devida à regressão e 

da média quadrática residual, respectivamente. Pode-se testar a hipótese nula (definida a 

seguir no item 2.3.4.2)  para β1 = 0 usando-se o valor efetivamente calculado para MQR / MQr 

, comparando-se com o valor tabelado de F1, n-2  no nível de confiança desejado. Verificado 

que MQR / MQr é maior que o valor tabelado de F1, n-2  a possibilidade que β1 = 0 deve ser 

descartada. Desta forma, existe evidência estatística suficiente para apresentar uma relação 

linear entre as variáveis y e X, ou seja, quanto maior o valor de MQR / MQr , melhor.  

 Box; Hunter; Hunter (1978) sugerem para que uma regressão não seja apenas 

estatisticamente significante, mas também útil para fins preditivos, o valor da razão MQR / 

MQr deve ser no mínimo de quatro a cinco vezes o valor de F1, n-2 tabelado . 

 

 

2.3.4.2) Método do valor P 

 

Lourenço Filho & Paiva (1969) explicam que na investigação de um determinado 

fenômeno, em que existe uma coleção de dados estatísticos, sob a forma de uma lista de 

resultados de um experimento ou de observações relacionadas ao experimento, quando se 

deseja saber se o fenômeno pode ser adequadamente descrito através de algum modelo teórico 

envolvendo probabilidades, considera-se a hipótese de que o modelo sugerido é adequado. 

Nesta hipótese pode-se computar as probabilidades dos vários eventos relacionados com o 

experimento. Os autores denominam hipótese nula, denotada pelo símbolo H0, como a 
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hipótese a ser validada pelo teste, pois a atenção deve ser orientada em relação a ela, 

conduzindo-se o raciocínio para tal. A hipótese contrária a H0 é denominada de hipótese 

alternativa, representada por H1.  Aceitar H0 significa rejeitar H1, enquanto que rejeitar H0 

significa aceitar H1. 

Triola (1999) afirma que um dos métodos de teste de hipóteses de uma afirmação 

sobre uma média é o método do valor P. Dada uma hipótese nula e um conjunto de dados 

amostrais, o valor P reflete a plausibilidade de se obter tais resultados no caso de a hipótese 

nula ser, de fato, verdadeira. Um valor P muito pequeno (como 0,05 ou menos) sugere que os 

resultados amostrais são muito improváveis sob a hipótese nula; um valor tão pequeno de P 

constitui evidência contra a hipótese nula.  

O valor P (ou valor de probabilidade) é a probabilidade de se obter um valor da 

estatística amostral de teste no mínimo tão extremo como o que resulta dos dados amostrais, 

na suposição de a hipótese nula ser verdadeira. Enquanto a abordagem tradicional do teste de 

hipóteses resulta em uma conclusão do tipo “rejeitar/não rejeitar”, os valores P dão o grau de 

confiança ao rejeitarmos uma hipótese nula. Os valores P são interpretados da seguinte forma: 

a) P < 0,01 - Elevada significância estatística (evidência muito forte contra a hipótese nula); 

b) 0,01 ≤ P ≤ 0,05 – Estatisticamente significante (evidência adequada contra a hipótese 

nula); 

c) P > 0,05  - Evidência insuficiente contra a hipótese nula. 

 

 

2.3.5) Metodologia da Superfície de Resposta 

 

A Metodologia das Superfícies de Respostas (ou RSM, do inglês, Response Surface 

Methodology) é uma técnica de otimização baseada no emprego de planejamentos fatoriais. A 

Metodologia das superfícies de resposta é composta de duas etapas distintas: modelagem e 

deslocamento. Estas etapas são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o 

objetivo de atingir uma região ótima (máxima ou mínima) da superfície investigada. A 

modelagem é o ajustamento dos modelos lineares ou quadráticos a resultados experimentais 

obtidos. O deslocamento dá-se ao longo do caminho de máxima inclinação de um 
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determinado modelo. Na metodologia das superfícies de resposta nem o número de variáveis 

nem o número de respostas constituem uma restrição. 

Em muitas situações interessa-se em avaliar as relações existentes entre os principais 

fatores que compõem um processo e uma variável resposta de interesse, com o objetivo de 

determinar qual é a condição de operação do processo que levará à obtenção de um valor 

ótimo para a variável resposta. 

De um modo geral pode-se representar o relacionamento existente entre uma variável 

resposta de interesse (y) e K fatores do processo (w1, w2, ..., wK), por uma expressão do tipo 

 

 

    Y = f(w1, w2, ..., wK) + ε                  (13) 

 

 

Onde ε representa um componente do erro aleatório, que leva em consideração a 

variação observada na variável resposta que não é explicada pelos fatores w1, w2, ..., wK. 

Dizemos então que a função f define uma superfície de resposta. 

Uma superfície de resposta é a figura obtida quando uma variável resposta é 

representada graficamente em função de dois ou mais fatores do processo 

A partir da forma matemática da função f, é possível encontrar qual condição de 

operação leva ao ponto ótimo (máximo ou mínimo) da variável resposta. No entanto, na 

maioria das situações práticas, a forma matemática da função f não é conhecida, sendo então 

necessário estimá-la por meio do emprego de dados amostrais. Outra representação é através 

de uma curva de nível que identifica os valores dos fatores wi e wj para os quais a variável 

resposta é constante. 

A Figura 2.10 a seguir ilustra um gráfico de superfície de resposta para uma possível 

condição de operação com o MDIF. No exemplo analisa-se a eficiência de separação do 

MDIF, com a combinação das variáveis altura do leito orgânico e vazão total. (Mantiveram-se 

fixas no ponto central: teor de óleo, relação O/A e agitação). 

A Figura 2.11 corresponde ao gráfico da Figura 2.10 representada em curvas de nível.  

Em ambas as figuras, se observa uma escala de cores que facilita a interpretação, ou seja, 

cores marrons ou assemelhadas representam um maior valor da variável dependente (no caso, 

eficiência de separação). 
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Figura 2.10. Exemplo de gráfico de superfície de resposta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11.  Exemplo de gráfico das curvas de nível. 
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Myers & Montgomery (1995) afirmam que, para o ajuste de uma superfície de resposta, 

um planejamento experimental deve apresentar as seguintes características:  

1. Fornecer uma boa distribuição dos dados em toda a região de interesse; 

2. Permitir a avaliação da adequação do modelo, incluindo o teste da falta de ajuste; 

3. Permitir a realização dos ensaios em bloco; 

4. Permitir que planejamentos de ordem mais elevada sejam construídos seqüencialmente; 

5. Fornecer uma estimativa do erro aleatório independentemente do modelo; 

6. Requerer um pequeno número de ensaios; 

7. Garantir simplicidade no cálculo dos parâmetros do modelo. 

 

 

2.3.5.1) Ajuste e Interpretação de Modelos de Segunda Ordem 

 

Nas proximidades do ótimo, usualmente é empregado um modelo de segunda ordem 

para que seja possível a obtenção de uma estimativa mais precisa da condição ideal de 

operação do processo. A Equação (14) apresenta o modelo de segunda ordem, expresso em 

termos das variáveis codificadas, mas restringida à situação de apenas dois fatores envolvidos. 

 

      Ŷ =  β0 + β1x1 + β2x2 + β11x1
2 + β22x2

2 + β12x1x2           (14) 
 

 

Durante o ajuste de modelo de segunda ordem, o primeiro passo consiste em 

determinar qual é a forma da superfície correspondente. Um procedimento que permite a 

identificação do tipo de superfície e da condição ótima de operação do processo é conhecido 

como análise canônica.  Para a realização desta análise, o ponto de partida é a determinação 

do chamado ponto estacionário, que consiste da derivação da equação do modelo ajustado em 

relação a cada uma das variáveis preditoras x1, x2, ..., xk, igualando-as a zero e resolvendo-se 

o sistema resultante, conforme a Equação (15). 
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O ponto estacionário será identificado por X1,0 , X2,0 , ... , Xk,0 e pode representar: 

1. Um ponto de resposta máxima; 

2. Um ponto de resposta mínima; 

3. Um ponto de sela. 

Algumas das formas mais freqüentes que uma superfície de resposta, representada por 

um modelo de segunda ordem, pode assumir, estão relacionadas abaixo: 

a) Máximo simples: ocorre quando a superfície de resposta tem a forma de um “monte” cujo 

pico está localizado no centro da região de experimentação. Neste caso, se o objetivo é o de 

maximização da variável resposta, a condição de operação que permite o alcance do máximo 

é o ponto (0,0). 

b) Sela ou minimax: para esta superfície, partindo do centro da região experimental, podemos 

ter acréscimos ou decréscimos na variável resposta, dependendo da direção que é tomada; 

c) Cumeeira estacionária: é representada por uma seqüência de contornos planos, com um 

máximo ao longo de um dos contornos. Nesta situação, se o objetivo é o de maximização da 

variável resposta, existem várias condições de operação que permitem o alcance do máximo; 

d) Cumeeira crescente/decrescente: para esta superfície, a resposta máxima está localizada 

fora da região de experimentação. 

Para caracterizar a natureza da superfície de resposta, deve-se levar em conta as 

seguintes recomendações: 

a) Se os valores críticos são todos positivos, então o ponto estacionário é um ponto de 

mínimo; 

b) Se os valores críticos são todos negativos, então o ponto estacionário é um ponto de 

máximo; 

c) Se os valores críticos não têm o mesmo sinal, então o ponto estacionário é um ponto de 

sela; 

d) Se um ou alguns dos valores críticos são próximos de zero ou muito pequenos em relação 

aos demais e o ponto estacionário está dentro da região de experimentação para o ajuste 

do modelo de segunda ordem, então a superfície de resposta é uma cumeeira estacionária; 

e) Se um ou alguns dos valores críticos são próximos de zero ou muito pequenos em relação 

aos demais e o ponto estacionário está fora da região de experimentação para o ajuste do 

modelo de segunda ordem, então a superfície de resposta é uma cumeeira crescente ou 

decrescente. 
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2.3.5.2) - Planejamentos Experimentais para o Ajuste Modelos de Segunda Ordem 

 

Para estimar os parâmetros deste modelo deveremos dispor de observações em pelo 

menos três diferentes níveis de cada fator. Pode-se utilizar um experimento 3K (K fatores em 

três níveis) completo para o ajuste do modelo de segunda ordem.  Os planejamentos 3K não 

são rotacionáveis e é necessário um elevado número de experimentos 

Existem classes de planejamentos que podem ser utilizadas em lugar dos experimentos 

3K completos e que apresentam propriedades mais adequadas. Duas classes de planejamento 

que fazem um uso mais eficiente dos ensaios realizados, em comparação aos fatoriais 3K, são 

os Planejamentos Centrais Compostos e os Planejamentos Box-Behnken.  Estas duas classes 

de planejamento são frações dos fatoriais 3K que requerem apenas observações suficientes 

para estimar os coeficientes de segunda ordem da superfície de resposta. Além disso, esses 

planejamentos podem ser construídos de forma que sejam rotacionáveis e/ou ortogonais. 

 

 

2.3.5.3) Planejamento Central Composto. 

 

Werkema & Aguiar (1996) relacionam abaixo as etapas de construção do 

Planejamento Central Composto: 

1. Construir um experimento fatorial 2K completo ou fracionado, com os níveis dos fatores 

codificados com +1 e –1. Esta parte do experimento é denominada porção fatorial do 

planejamento. O número de ensaios da porção fatorial do planejamento é identificado por 

nf. 

2. Adicionar dois pontos axiais ao longo do eixo correspondente a cada fator do 

planejamento, a uma distância α do centro da região experimental. Será adicionado à 

porção fatorial um total de nα = 2K pontos axiais. Estes pontos são representados, para os 

níveis dos fatores sob a forma codificada, pela notação: 

( ± α, 0, 0,...,0) 

( 0, ± α, 0,...,0) 

          . 

          . 

          . 

(0,0, 0,..., ± α)       
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onde α é uma constante cujo valor pode ser escolhido de forma  que o planejamento seja 

rotacionável ou satisfaça alguma outra propriedade desejável. Esta parte é denominada de 

porção axial do planejamento. 

3. Adicionar nC observações repetidas no centro do planejamento ou à seqüência de 

realização dos ensaios.  

Nos planejamentos centrais compostos, o número total de ensaios que devem ser 

realizados (N) é a soma das porções do planejamento, conforme a Equação (16): 

 

 

   N = nf + nα + nC = 2K + 2K + nC                 (16) 

 

 

A escolha que torna um planejamento central composto rotacionável é α = (nf)1/4. 

A escolha do valor de nC faz com que o planejamento também apresente a 

propriedade da ortogonalidade ou uma outra propriedade conhecida como precisão uniforme. 

Esta precisão uniforme garante maior proteção contra vícios na estimativa da superfície de 

resposta, para pequenos afastamentos do centro da região experimental. 

A Tabela 2.8 apresenta os parâmetros para a construção de planejamentos centrais 

compostos rotacionáveis ortogonais ou de precisão uniforme, para diversos valores do número 

de fatores (K). 

 

Tabela 2.8. Parâmetros para a construção de planejamentos centrais compostos rotacionáveis 

ortogonais ou de precisão uniforme. (fonte: Myers & Montgomery,1995) 

K 2 3 4 5 

nf 4 8 16 16 

nα 4 6 8 10 

nC(prec. Unif) 5 6 7 6 

nC (ort.) 8 9 12 10 

N (prec. Unif.) 13 20 31 32 

N (ort.) 16 23 32 36 

α 1,414 1,682 2,000 2,236 
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Barros Neto; Scarmínio; Bruns (2001) chamam a atenção para o valor de α que 

costuma ficar entre 1 e √K . Quando α = √K, os pontos cúbicos e os pontos axiais ficam sobre 

a superfície de uma esfera, e o planejamento é chamado de esférico. Quando α = 1, os pontos 

axiais se localizam nos centros das faces do cubo definido pela parte cúbica do planejamento. 

Este tipo de planejamento é vantajoso quando o espaço experimental é cúbico, o que ocorre 

de forma natural quando os fatores são variados independentemente uns dos outros. Tem 

ainda a vantagem de só precisar de três níveis de fatores, o que pode ser de grande ajuda no 

caso de algum fator ser qualitativo.  

A escolha de α = √K coloca os pontos em ampliação cada vez mais distantes do ponto 

central, à medida que o número de fatores for crescendo. Esta opção pode incorrer no risco de 

deixar a região intermediária sem ser investigada. Com nove fatores, por exemplo, α seria 

igual a 3 e não se investigaria o comportamento da superfície de resposta no intervalo de 1 a 3 

ao longo de cada eixo. Como não é possível determinar as estimativas quando há mais 

parâmetros do que níveis, se faz necessário ampliar o planejamento. A ampliação pode ser 

feita de várias maneiras, sendo a mais comum a construção do chamado Planejamento em 

Estrela. 

Para fazer um planejamento em estrela, simplesmente acrescenta-se ao planejamento 

inicial um planejamento idêntico, porém rotacionado de 45 graus em relação à orientação de 

partida. O resultado é uma distribuição octogonal. Os novos pontos, assim como os primeiros, 

estão a uma distância de √2 unidades codificadas no ponto central (±√2). 

Um planejamento é chamado de rotável se a variância de suas estimativas, V(Ŷ), só 

depender da distância em relação ao ponto central, isto é, se a precisão da resposta prevista for 

a mesma em todos os pontos situados numa dada esfera com centro no próprio centro do 

planejamento. A rotabilidade é um dos critérios para a escolha do valor de α e depende de 

como os fatores foram codificados. Em geral, a rotabilidade do planejamento será destruída ao 

se precisar fazer transformações das variáveis usando diferentes escalas. Para um 

planejamento cuja porção cúbica seja um fatorial completo ou um fatorial fracionário de 

resolução V, a rotabilidade é obtida ao se fazer α = (nf) 1/4  . 

As repetições no ponto central têm duas finalidades: fornecer uma medida do erro 

puro e estabilizar a variância da resposta prevista. Para estabilizar a variância, uma regra 

prática é fazer de 3 a 5ensaios repetidos se α estiver próximo de √K, e somente um ou dois a 

mais se estiver perto de 1. Para obter uma estimativa do erro sabe-se que quanto mais 

repetições melhor. 
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3. Materiais e Métodos Experimentais 

 

3.1) Equipamentos. 

 

Os equipamentos utilizados são basicamente aqueles que compõem uma unidade de 

laboratório do MDIF e os demais acessórios para as operações auxiliares. Abaixo estão 

descritos os vários componentes utilizados:  

1. Um equipamento tipo misturador-decantador à inversão de fases composto por: câmara de 

mistura, agitador, prato perfurado, câmara de decantação e câmara de separação; 

2. Uma bomba à engrenagem tipo Micropump – Cole-Parmer, utilizada para alimentação da 

fase aquosa; 

3. Uma bomba helicoidal com freqüencímetro - Netzsch, utilizada para alimentação da fase 

orgânica; 

4. Duas caixas de 250 L, para armazenar a dispersão e a água tratada; 

5. Um agitador mecânico, utilizado para homogeneizar a emulsão na caixa  de entrada; 

6. Um vaso separador de arraste em vidro para coleta da fase orgânica carregada; 

7. Um aparelho rotavapor; 

8. Vidrarias diversas; 

9. Capela; 

 

3.2)  Sistema Estudado. 

 

A fase aquosa objeto do trabalho é uma água contaminada com óleo denominada ‘água de 

formação ou água produzida’. Esta água se constitui numa amostra real proveniente da 

indústria do petróleo. Devido ao tempo entre a coleta no campo e o transporte até o 

Laboratório, pode haver uma decantação natural do óleo emulsionado. Por este motivo, se faz 

necessário uma redispersão da amostra antes da sua admissão ao aparelho de separação 

MDIF. 
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 Apresenta-se em seguida as características principais da “água de formação ou água 

produzida: 

a. Local de coleta: saída de água do separador de produção de Xaréu/Atum, plataforma 

marítima PXA-01, na sub-bacia do Mundaú,  estado do Ceará, de concessão da Petrobras. 

b. Transporte: tambores de 200 litros; 

c. Densidade: 1.055 Kg/m3;  

d. Viscosidade: 0,65x10-3 Kg/m s;  

e. Tensão superficial: 55,20x10-3 N/m; 

f. Tensão interfacial Água/ Aguarrás: 27,29x10-3 N/m;  

g. Salinidade média: 78.750 mg de Cl-/ L 

h. pH : 7,68 

i. Turbidez: 106 NUT 

j. Sólidos totais: 149.872 mg/ L. 

k. Condutividade: 45,2 mS/cm 

 

Para situações em que foi necessário aumentar a concentração de óleo na água de 

formação, foram feitas simulações de concentrações utilizando petróleo com as seguintes 

características: 

a. Local de coleta: saída de água do separador de produção de Xaréu/Atum, plataforma 

marítima PXA-01, na sub-bacia do Mundaú,  estado do Ceará, de concessão da Petrobras. 

b. Transporte: bombonas de 5 litros; 

c. Característica: petróleo produzido nos campos de produção de Xaréu e Atum contendo 

gás natural em solução e água na forma microemulsionada; 

d. Densidade: 871,8 Kg/m3; 

e.   Viscosidade: 1,00 Kg/m s;  

f.   Cor: Preta; 
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 A fase orgânica utilizada é uma mistura complexa de hidrocarbonetos denominada 

“aguarrás”, cujas propriedades estão descritas abaixo:  

a. Local de coleta: descarga da bomba B-23001 da Unidade de Processamento de Gás 

Natural (UPGN) da Petrobras, município de Guamaré, estado do Rio Grande do Norte; 

b. Transporte: bombonas de 20 litros; 

c. Característica: mistura complexa de hidrocarbonetos derivada do petróleo. 

d. Densidade: 763,8 Kg/m3; 

e. Viscosidade: 1,00x10-3 Kg/m s; 

f. Cor: âmbar claro; 

g. Tensão superficial: 22,27 x10-3 N/m;  

h. Tensão interfacial Aguarrás/Água de formação: 27,29x10-3 N/m; 

i. A Tabela 3.1 apresenta a faixa de temperatura de destilação padrão ASTM para a 

aguarrás. 

 

Tabela 3.1. Valores da destilação ASTM da aguarrás. 

 

Fração destilada da aguarrás para cada temperatura 

PIE(*) 5% 10% 30% 50% 70% 90% 95% PFE(**)

71,7 oC 128,3 oC 129,4 oC 147,2 oC 160,5 oC 171,7 oC 186,7 oC 196,7 oC 201,7 oC

(*)     Ponto Inicial de Ebulição 

(**)   Ponto Final de Ebulição 

 

 

 

 

 

 
Wilaci Eutópio  Fernandes Júnior -–Abril de 2002. 47



Capítulo 3. Materiais e Métodos Experimentais  

3.3 Reagente 

 O reagente utilizado nas nas análises de óleo em água através do método T.O.G (teor 

de óleo e graxas por gravimetria) foi o hexano P.A (mistura de isômeros) com as seguintes 

propriedades físico-químicas: 

a. Fórmula química: C6H14; 

b. Peso molecular: 86,16 Kg/kmol; 

c. Densidade: 660 Kg/m3; 

d. Faixa de destilação: 68 a 70 oC;  

e. Volume de apresentação: 1000 ml; 

f. Resíduo máximo após evaporação: 0,001% 

g. Fabricante: Vetec Química Fina Ltda; 

 

3.4) Programas Computacionais 

 

 Para desenvolvimento do planejamento experimental objeto deste estudo foram 

utilizados os seguintes programas computacionais: 

1. Programa  StatisticaTM : basic statistics; 

2. Programa  StatisticaTM : Experimental Design; 
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3.5) Procedimento Experimental 

 

3.5.1) Modo de operação com o MDIF 
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A aguarrás é bombeada do vaso separador para a câmara de mistura através da bomba 

do orgânico. Observa-se que as duas fases são admitidas na câmara de mistura em co-

corrente. Promove-se a agitação no sistema através do agitador com a finalidade de transferir 

o óleo da fase aquosa para o solvente aguarrás. A dispersão solvente carregado em óleo/água 

de formação transborda e atinge o leito de orgânico puro sobre o prato perfurado. A dispersão 

óleo/água, passa pelo prato perfurado adentrando a câmara de decantação que está totalmente 

cheia do orgânico. Forma-se deste modo uma cascata de gotas de água chamadas “gotas 

transportadoras” que contêm em seu interior pequenas gotas transportadas de solvente 

carregado em óleo. As gotas transportadoras ao percorrerem o leito orgânico da câmara de 

decantação, vão liberando as gotas transportadas até a base do MDIF. Ao chegar à base do 

MDIF, as gotas transportadoras contêm no seu interior poucas ou nenhuma gotícula do 

orgânico. O sistema possui no interior da câmara de decantação o solvente orgânico como  

fase contínua e as gotas transportadoras de água como fase dispersa. Assim sendo, ocorreu 

uma inversão de fases em relação às fases admitidas na câmara de mistura. 

Na câmara de separação, a gota transportadora atinge a interface orgânico/aquoso, 

onde coalesce. A água tratada sai pela base da câmara de separação, onde é realizada a coleta 

da amostra para análise, dirigindo-se para o tanque de água tratada. 

O orgânico saturado em óleo sai do MDIF pelo topo da câmara de decantação e é 

acumulado no vaso separador de água de arraste, onde é separado algum aquoso que tenha 

sido arrastado. O orgânico é novamente bombeado para a câmara de mistura do MDIF, em 

circuito fechado até sua completa saturação (supostamente 17% em volume, de acordo com 

Chiavenato, 1999). 

 

 

3.5.2) Preparação da emulsão óleo em água de formação no tanque do aquoso de 

entrada. 

 

 Inicia-se a preparação da emulsão com antecedência de um dia, onde se 

instalam as válvulas nas duas bocas do tambor contendo água de formação e deitam-se os 

tambores horizontalmente. Em seguida, coleta-se dos tambores 100 litros de água de 

formação, medido em tambor graduado em litros e transfere-os para o tanque do aquoso de 

entrada (volume total  do tanque igual a 250 litros). 
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Para preparar a emulsão óleo/água realiza-se uma agitação do tanque de aquoso com 

um motor a uma rotação de 250 rpm. O tanque é munido de quatro defletores dispostos 

diametralmente conforme Figura 3.2. Esta operação de dispersão tem um rendimento de 

81,5% confirmado por análise química.  

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Vista do tanque de água emulsionada, onde nota-se os quatro defletores dispostos 

diametralmente. 

 

Após 15 minutos de agitação, coletam-se duas amostras de um litro e realiza-se a 

análise gravimétrica do teor de óleo e graxas (TOG) para ambas. Após análise, realiza-se a 

média aritmética dos dois resultados e, de posse da faixa de concentração do óleo na água de 

formação, calcula-se o volume de óleo a adicionar no tanque do aquoso. Para tanto utilizam-

se as Equações (17) e (18): 

 

              mo = (Coc – Coa ) Vs                 (17) 

 

               Vo = mo / ( ρo103)                 (18) 
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onde: 

Coc = concentração de óleo a adicionar (calculada) (mg/L); 

Coa = concentração de óleo analisada (mg/L); 

mo = massa de óleo (mg); 

Vs =  volume da solução da água de formação (L); 

ρo = densidade do óleo (g/mL); 

Vo = volume do óleo a adicionar (mL); 

103 = fator de conversão da massa do óleo ( mg para g). 

Permanece-se com o agitador ligado e adiciona-se lentamente o volume do óleo 

calculado próximo ao centro do tanque. Passados 30 minutos se considera que o óleo está na 

forma emulsionada na água de formação. 

 

3.5.3) Procedimento operacional com o MDIF 

 

Para colocar o MDIF em operação, necessita-se estar de posse dos dados de 

concentração de óleo em água, relação orgânico/aquoso, vazão total, agitação na câmara de 

mistura e altura do leito orgânico. Procede-se a montagem do MDIF. Calcula-se o tempo de 

residência e o tempo de regime do teste, para tal considera-se o escoamento tipo pistão no 

interior da coluna e utilizam-se as Equações (19), (20) e (21) para cálculo do tempo de 

residência.  

 

              tR = Vc / Qt         (19) 

 

onde: 

tR = tempo de residência no interior da coluna (h); 

Vc = volume de controle do MDIF(L):  

 

                              Vc = Vmistura + Vdecantação  + Vseparação                                                         (20) 
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Para coluna de 1,00 m ( Vc = 3,73L); 

Para coluna de 0,75 m ( Vc = 3,24 L); 

Para coluna de 0,50 m ( Vc = 2,75 L); 

 

Qt = vazão volumétrica total (L/h) = Vazão  orgânico + Vazão aquoso                          (21) 

 

Trambouze; van Landeghem; Wauquier (1984) recomendam utilizar a Equação (22) como 

regra prática para cálculo do tempo de regime em escoamento tipo pistão (plug-in-flow): 

 

              to = 7 tR                    (22) 

 

onde:  

to = tempo para  o sistema atingir o regime estacionário. 

Com os dados calculados do tempo de regime, liga-se a bomba do orgânico e 

preenche-se com o orgânico toda a câmara de separação e de decantação. Em seguida 

preenche-se a câmara de mistura com aproximadamente 30% do seu volume e completa-se o 

volume do Vaso Separador de Arraste com 2000 mL de orgânico. Na seqüência, desliga-se a 

bomba do orgânico. Direciona-se o efluente interligando-se a saída da água tratada com  o 

tanque de água tratada. 

Após a completa emulsão do óleo na água de formação, liga-se a bomba do aquoso e, 

com baixa vazão, envia-se a água de formação emulsionada para a câmara de mistura. Ao 

formar nível na câmara, liga-se o agitador regulando-o para a agitação estabelecida para o 

teste. Em seguida, liga-se a bomba do orgânico e admite-se o orgânico com a vazão calculada 

para o teste. 

Com as bombas do aquoso e orgânico operando, observa-se a formação de nível 

líquido do aquoso na câmara de separação até 50% do volume desta. Atingido este patamar, 

aumenta-se a vazão do aquoso para a vazão determinada para o teste. Com as bombas 

operando nas vazões determinadas para o teste, estabilizam-se os níveis da câmara de mistura 
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e da câmara de separação, através de duas purgas hidráulicas (controles manuais de níveis que 

utilizam o princípio dos vasos comunicantes). 

Para controle do tempo de operação da coluna aciona-se o cronômetro. Após o tempo 

de regime, procede-se a coleta das amostras de água contendo óleo na forma emulsionada da 

entrada da coluna e na saída de água tratada para descarte. Concluída as coletas, desliga-se o 

cronômetro. 

Para a parada seqüencial da coluna procede-se da seguinte maneira: desliga-se a 

bomba do orgânico, o agitador da câmara de mistura, a bomba do aquoso e o agitador do 

tanque de água emulsionada. Fecha-se a saída de água tratada. Drena-se todo o líquido da 

coluna, usando a válvula de dreno na base da câmara de separação, para um tambor de 

descarte. Após o completo esvaziamento, desmonta-se e lava-se a coluna. 

 

3.5.4) Coleta da amostra de água tratada na saída da coluna. 

 

Inicia-se a coleta da água tratada pela identificação do ponto de coleta que se localiza 

na base da câmara de separação, identificado na Figura 3.3, em linha com a saída de água 

tratada do misturador-decantador. Marca-se com lápis específico, o volume de 1000 mL, em 

dois frascos coletores de amostra. Etiquetam-se os dois frascos com as indicações S1 e S2, 

para o primeiro e segundo frascos, respectivamente. 

Abre-se a válvula de coleta para tambor de descarte atmosférico 10 minutos antes de 

se atingir o tempo de regime para o teste fechando-se simultaneamente  a saída para o tanque 

de água tratada. Mantém-se o nível da interface água/orgânico constante no topo da câmara de 

separação. Após o tempo de regime para o teste, coleta-se para um frasco de vidro de 1000 ml 

a amostra a ser analisada até a marcação específica. Repete-se a coleta para o segundo frasco. 

Em seguida fecha-se a válvula de coleta e abre-se o fluxo para o tanque de água tratada.  
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Figura 3.3. Tomada de amostra na saída de água tratada do MDIF. 

 

 

3.5.5) Coleta da amostra de água de entrada no tanque de água emulsionada. 

 

A coleta da água de entrada para análise inicia-se pela identificação do ponto de coleta 

que se situa na saída do tanque de água emulsionada, mostrado pela Figura 3.4, paralelo ao 

fluxo de água para a sucção da bomba do aquoso. Marca-se com lápis específico, o volume de 

1000 mL, em dois frascos coletores da amostra. Em seguida, etiqueta-se os dois frascos com 

as indicações E1 e E2, para o primeiro e segundo frascos, respectivamente. 

Após a coleta da saída da água tratada na coluna, pàra-se a bomba de orgânico, o 

agitador da câmara de mistura e a bomba do aquoso, nesta seqüência. Em seguida, para-se a 

bomba do aquoso e fecha-se a válvula de sucção desta bomba. Mantendo-se o agitador do 

tanque do aquoso funcionando, abre-se e descarta-se para tambor o volume de 1000 mL de 

água emulsionada, aproximadamente. Após o descarte, realiza-se a coleta até a marcação 

específica de 1000mL. Em seguida, realiza-se seqüencialmente a coleta no segundo frasco. 

Após coleta, fecha-se a válvula de coleta. Em seguida, desliga-se o motor do agitador do 

tanque de aquoso. 
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Figura 3.4. Tomada para amostra na saída inferior do tanque de água emulsionada. 

 

 

 

3.5.6) Medição do volume de água arrastada na saída do orgânico. 

 

O orgânico é recirculado no processo do MDIF, sendo sua saída pelo topo da câmara 

de decantação, estando saturado em óleo. Esta recirculação, facilitada pelo alto poder de carga 

da aguarrás, arrasta água contendo óleo na forma emulsionada, provocando erros na relação 

volumétrica orgânico/aquoso. Desta forma, a presença da água dentro do recipiente de 

acúmulo do orgânico proporciona um retorno à coluna de um volume maior de água pela 

bomba do orgânico, alterando-se a relação O/A para valores diferentes daquele calculado para 

o teste em andamento.  Projetou-se e instalou-se um recipiente de vidro que impede que a 

água arrastada retorne, através da bomba do orgânico, à coluna de separação. Assim garante-

se que o retorno será totalmente do orgânico e que a relação volumétrica orgânico/aquoso não 

se altera por este fator, conforme apresentado na Figura  3.5. 

Após a estabilização dos níveis da câmara de mistura e da câmara de separação, 

aciona-se o cronômetro. Em seguida à coleta da água tratada, pára-se a bomba do orgânico, o 

motor do agitador da câmara de mistura e a bomba do aquoso. Após, pára-se o cronômetro.  

Inicia-se a medição do volume de arraste, drenando-se a base do Vaso Separador de 

Água de Arraste para a proveta graduada de 1000mL. Efetua-se a parada do dreno quando 
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toda a água ou emulsão tenha sido transferida para a proveta. Aguarda-se 30 minutos para a 

decantação. 

 

 

 

 

Figura 3.5. Vaso separador de água de arraste. 

 

Após o tempo estimado, realiza-se a medida volumétrica da água ou emulsão 

arrastada. Caso o arraste seja imperceptível na proveta de 1000 mL, transfere-se todo o 

volume  para a proveta de 100 mL. Com os dados de volume de água arrastada e tempo de 

operação da coluna, utiliza-se a Equação (23) abaixo. 

 

Qa = Va / tc         (23) 

 

onde: 

Qa = vazão de arraste (mL/ min); 

Va = volume de arraste (mL); 

tc = tempo de operação da coluna (minutos). 
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3.5.7) Critérios para validação de um teste. 

 

Realizaram-se diversos testes para a obtenção das respostas válidas de acordo com o 

planejamento experimental, adotando-se para tal, critérios que permitissem a aceitação de um 

determinado teste como válido. Dentre estes critérios, pode-se destacar:   

1 )  O tempo de coleta das amostras para análise deve ser maior ou igual ao tempo de regime, 

com fluxo  constante durante todo o teste; 

2) O volume do tanque de aquoso deve estar acima das palhetas do agitador permitindo 

completa dispersão do óleo na água de formação; 

3) O teste seria abortado e considerado inválido, caso ocorresse um ou mais dos seguintes 

fatos: 

a. interrupção de energia elétrica; 

b. quebra de parte da coluna; 

c. parada de bombas, agitadores ou quebra de palhetas; 

d. oscilações de vazões das bombas, ocasionadas por oscilações na freqüência, no caso da 

bomba do orgânico, ou variação no seletor de controle, no caso da bomba do aquoso ou do 

agitador da câmara de mistura; 

e. vazamento de líquidos em grandes proporções; 

f. entrada de ar na coluna; 

g. oscilações bruscas dos níveis da câmara de mistura ou de câmara de separação; 

h. esvaziamento do volume do orgânico na câmara de mistura;  

i. oscilação no nível da interface orgânico/aquoso na câmara de separação muito abaixo do 

topo desta; 

j. formação de emulsão estável impedindo a visualização da interface orgânico/aquoso na 

câmara de separação; 

k. arraste de água para o Vaso Separador de Água Arrastada em volume que impeça sua 

drenagem e provoque retorno à coluna; 

l. desconexão de uma das mangueiras de entrada dos fluxos de orgânico e aquoso de dentro 

da câmara de mistura. 
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4) Com relação a análise o teste seria considerado inválido caso ocorresse um ou mais dos 

seguintes fatos: 

a. Presença de emulsão estável durante a análise, impedindo a filtração do orgânico; 

b. O resultado da  análise da amostra da água emulsionada apresentando valores abaixo do 

mínimo valor na faixa de concentração em estudo; 

c. A análise da amostra da água emulsionada apresentando valor acima do máximo valor da 

faixa de concentração em estudo; 

d. Análise da concentração de saída com valor maior do que o valor da concentração de 

entrada; 

e. Presença de água no balão de destilação, após a etapa do rotavapor; 

 

3.5.8) Metodologia para a realização do Planejamento Experimental 

 

3.5.8.1) Etapas da formulação do Planejamento Central Composto 

  

O procedimento para a formulação do Planejamento Central Composto, parte da 

triagem das principais variáveis de processo que influenciam a eficiência de separação. Estas 

variáveis foram selecionadas com base em trabalhos anteriores, Hadjiev & Kuychoukov 

(1989), Paulo et al (1993, 1994, 1996), Hadjiev & Aurelle (1995) e Chiavenato (1999). O 

número de ensaios realizados com o planejamento central composto observa as porções do 

planejamento descritas no item 2.3.5.3. 

Realiza-se a codificação das principais variáveis selecionadas através da Equação (3). 

As variáveis adotam a seguinte denominação: 

1. Xconc = Concentração de óleo na água de formação de entrada ( mg/L); 

2. Xrel = Relação volumétrica orgânico / aquoso (O/A); 

3. Xvaz = Vazão volumétrica total (L/h); 

4. Xagit = Agitação na câmara de mistura ( rpm ); 

5. Xalt = Altura do leito orgânico da câmara de decantação (m);. 
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Os valores reais e os codificados estão apresentados na Tabela 3.2 abaixo. 

 

 

Tabela 3.2 : Valores reais e respectivos valores codificados para as variáveis independentes. 

 

Valores reais das variáveis independentes  

Valores  

codificados 
Xconc

mg/L   

Xrel Xvaz

L / h  

         Xagit

rpm 

Xalt

m 

 -√2  50 - 250 1/10 66 680 - 

-1 251 – 732   1/6 70 700 0.50 

0 733 – 1214     1/3 80 750 0.75 

1 1215 – 1676   1 / 2 90 800 1.00 

√2 1677 - 1927 17/30 94 820 - 

 

 

 

1. Cálculo da porção fatorial do planejamento (nf) 

O número de variáveis independentes K é igual a cinco. O número de variáveis 

dependentes (resposta) é igual a um. Esta resposta corresponde a eficiência de separação para 

o equipamento. 

O planejamento fatorial completo 2K = 25 = 32 experimentos, requer muitos 

experimentos, custo e tempo, além de levar a muitas interações devido ao grande número de 

informações levantadas. Optou-se por  realizar um planejamento fatorial fracionário do  tipo 

25-2, ou seja,  nf  = 25-2 = 23 = 8 experimentos. 

A porção fatorial do planejamento nf  terá 8 experimentos de acordo  com a Tabela 3.3 

abaixo, construída utilizando as informações da Tabela 2.6. 
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Tabela 3.3. Valores da porção fatorial do planejamento central composto para o MDIF. 

 

Teste Xconc Xrel Xvaz Xagit  = 

(Xconc.Xrel)

Xalt  = 

(Xrel.Xvaz) 

Resposta 

1 - 1 -1 -1 1 1  

2   1 -1 -1 -1 1  

3 - 1 1 -1 -1 -1  

4   1  1 -1 1 -1  

5 - 1 -1 1 1 -1  

6   1  -1 1 -1 -1  

7 -1 1 1 -1 1  

8   1 1 1 1 1  

 

 

2. Cálculo da porção axial do planejamento (nα) 

 

O número de pontos axiais representados sob a forma codificada pela porção axial do 

planejamento (nα) é dado por nα = 2K = 2 x 5 = 10 experimentos. 

Devido a impedimento de ordem prática relacionado à estrutura metálica de 

sustentação do MDIF, a ampliação para a variável independente altura do leito orgânico não 

foi realizada. Desta forma o número de pontos da porção axial do planejamento será igual a 8 

experimentos, ao invés dos 10 experimentos calculados.  

O valor de α, para que o planejamento seja considerado rotacionável, é calculado de 

acordo com a Equação (24). 

 

                    α = (nf)1/4 = (8)1/4 = 1,6818         (24) 

 

Barros Neto; Scarmínio; Bruns (2001) recomendam a ampliação do tipo estrela para 

evitar o risco de deixar a região intermediária sem  ser investigada. Seguindo esta orientação, 
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optou-se por adotar esta ampliação. Desta maneira o valor de α será igual a ±√2. Compõe-se a 

porção axial do planejamento de acordo com a Tabela 3.4, abaixo. 

 

Tabela 3.4. Valores da porção axial do planejamento central composto para o MDIF. 

 

Teste Xconc Xrel Xvaz Xagit  = 

(Xconc.Xrel)

Xalt  = 

(Xrel.Xvaz) 

Resposta 

14 - √2 0 0 0 0  

15   √2 0 0 0 0  

16 0 - √2 0 0 0  

17 0 √2 0 0 0  

18 0 0 - √2 0 0  

19 0 0 √2 0 0  

20 0 0 0 - √2 0  

21 0 0 0 √2 0  

 

 

3. Cálculo da porção central do planejamento  (nC) 

 

O número de pontos da porção central (nC) é dado, segundo Barros Neto; Scarmínio; 

Bruns (2001), como de 3 a 5 ensaios repetidos quando α estiver próximo a √K e 1 ou 2 a mais 

se estiver próximo a 1. Desta forma, por α ter um valor intermediário entre 1 e √K, optou-se 

por nC  igual a 5 repetições no ponto central. A Tabela 3.5, apresenta os valores codificados 

da porção central do planejamento. 

 

 

 

 

 

Wilaci Eutópio  Fernandes Júnior -–Abril de 2002. 62



Capítulo 3. Materiais e Métodos Experimentais  

Tabela 3.5. Valores da porção central do planejamento central composto para o MDIF. 

 

Teste Xconc Xrel Xvaz Xagit  = 

(Xconc.Xrel)

Xalt  = 

(Xrel.Xvaz) 

Resposta 

9 0 0 0 0 0  

10 0 0 0 0 0  

11 0 0 0 0 0  

12 0 0 0 0 0  

13 0 0 0 0 0  

 

 

4. Cálculo do número total de ensaios do planejamento central composto. 

 

O número total de ensaios do planejamento central composto (N) para o MDIF será a 

soma dos ensaios individuais da porção fatorial (nf), da porção axial (nα) e da porção central 

do planejamento (nC).  Desta forma calculou-se o número total de ensaios como: 

 N = nf  + nα + nC  =  8 + 8 + 5  = 21 experimentos. O número total de ensaios é dado pela 

Tabela 3.6. 

 

 

3.5.8.2) Aleatorização dos testes. 

 

Utilizou-se a aleatorização dos experimentos – ordem e alocação do material 

experimental utilizados ao acaso – com a finalidade de evitar que os efeitos dos fatores não-

controlados afetem a variável resposta. A aleatorização dos ensaios permite o balanceamento 

das medidas e evita possíveis confusões na avaliação dos resultados. A Tabela 3.7 apresenta a 

programação aleatória para a realização dos experimentos do planejamento central composto 

para o MDIF. 
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Tabela 3.6. Valores codificados das variáveis independentes e número total de ensaios do 

planejamento central composto para o MDIF. 

 

Teste Xconc Xrel Xvaz Xagit  = 

(Xconc.Xrel)

Xalt  = 

(Xrel.Xvaz) 

Resposta 

1 - 1 -1 -1 1 1  

2   1 -1 -1 -1 1  

3 - 1 1 -1 -1 -1  

4   1  1 -1 1 -1  

5 - 1 -1 1 1 -1  

6   1  -1 1 -1 -1  

7 -1 1 1 -1 1  

8   1 1 1 1 1  

9 0 0 0 0 0  

10 0 0 0 0 0  

11 0 0 0 0 0  

12 0 0 0 0 0  

13 0 0 0 0 0  

14 -√2 0 0 0 0  

15   √2 0 0 0 0  

16 0 - √2 0 0 0  

17 0 √2 0 0 0  

18 0 0 - √2 0 0  

19 0 0 √2 0 0  

20 0 0 0 - √2 0  

21 0 0 0 √2 0  
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Tabela 3.7. Programação dos ensaios em seqüência real de realização. 

 

No teste Teor óleo 

(mg/L) 

O/A Vazão 

(L/h) 

Agitação 

(rpm) 

Altura 

 (m) 

Eficiência 

(%) 

01 251-732 1/6 70 800 1.00  

07 251-732 1/ 2 90 700 1.00  

02 1215-1676 1/6 70 700 1.00  

08 1215-1676 1/ 2 90 800 1.00  

09 733-1214 1/3 80 750 0.75  

10 733-1214 1/3 80 750 0.75  

11 733-1214 1/3 80 750 0.75  

12 733-1214 1/3 80 750 0.75  

13 733-1214 1/3 80 750 0.75  

16 733-1214 1/10 80 750 0.75  

17 733-1214 17/30 80 750 0.75  

18 733-1214 1/3 66 750 0.75  

19 733-1214 1/3 94 750 0.75  

20 733-1214 1/3 80 680 0.75  

21 733-1214 1/3 80 820 0.75  

14 50-250 1/3 80 750 0.75  

15 1677-1927 1/3 80 750 0.75  

03 251-732 1/ 2 70 700 0.50  

05 251-732 1/6 90 800 0.50  

04 1215-1676 1/ 2 70 800 0.50  

06 1215-1676 1/6 90 700 0.50  
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4. Resultados e Discussões 

 

4.1) Resultados dos testes realizados para o Planejamento Central 

Composto para o MDIF. 

 

A eficiência de separação do misturador-decantador à inversão de fases é função da 

maior transferência de massa na câmara de mistura e da separação realizada na câmara de 

decantação, Hadjiev & Kuychoukov (1989). 

Todos os experimentos com o MDIF foram realizados com réplica, para confrontação 

dos resultados. Para os testes no ponto central, foram selecionados os de melhor performance 

tanto com relação a operação em si quanto ao resultado das análises.  Os resultados dos testes 

válidos são apresentados na Tabela 4.1. 

Analisando-se a Tabela 4.1, observa-se que os testes em que se obteve melhor 

eficiência de separação foram o 04 com 92,5% e 08 com 91,5%, praticamente iguais em 

termos de resultados.  

É possível que  no teste 04, a alta concentração de óleo na alimentação (1215 – 1676 

mg/L) associado a alta agitação (800 rpm) e também a alta relação O/A (1/2) produzam uma 

maior transferência de massa da fase aquosa para a fase orgânica na câmara de mistura. Existe 

a possibilidade de que esta maior transferência de massa seja devido ao menor diâmetro da 

gota dispersa formada pela alta agitação, ocorrendo uma maior transferência em função da 

maior área interfacial criada. A baixa vazão total de 70 L/h proporciona uma velocidade 

menor da gota transportadora no leito orgânico, aumentando o tempo de residência, tR da 

Equação (19). Este aumento favorece a liberação das gotículas transportadas, proporcionando 

mais chances para que elas sejam separadas no interior do leito orgânico, o que se traduz 

numa maior eficiência de separação.  

O teste 08 possui as mesmas condições de concentração de óleo (1215 – 1676 mg/L), 

de agitação (800 rpm) e de relação O/A (1/2), entretanto a vazão efetiva total é de 90 L/h e a 

altura do leito é de 1,00 m.  A altura do leito orgânico (1,00m), aumenta o tempo de 

residência da gota transportadora no interior da câmara de decantação, dando uma maior 

chance para a gota transportada ser liberada o que conseqüentemente  aumenta a eficiência de 

separação.  
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Tabela 4.1: Resultados dos testes válidos obtidos para o planejamento central composto para o 

MDIF. 

 

No teste Teor óleo 

(mg/L) 

O/A Vazão 

(L/h) 

Agitação 

(rpm) 

Altura 

(m) 

Eficiência 

(%) 

01 251-732 1/6 70 800 1,00 55,0 

07 251-732 1/ 2 90 700 1,00 70,9 

02 1215-1676 1/6 70 700 1,00 72,1 

08 1215-1676 1/ 2 90 800 1,00 91,5 

09 733-1214 1/3 80 750 0,75 76,6 

10 733-1214 1/3 80 750 0,75 75,6 

11 733-1214 1/3 80 750 0,75 80,4 

12 733-1214 1/3 80 750 0,75 84,3 

13 733-1214 1/3 80 750 0,75 84,0 

16 733-1214 1/10 80 750 0,75 61,5 

17 733-1214 17/30 80 750 0,75 76,4 

18 733-1214 1/3 66 750 0,75 82,9 

19 733-1214 1/3 94 750 0,75 74,3 

20 733-1214 1/3 80 680 0,75 63,3 

21 733-1214 1/3 80 820 0,75 68,1 

14 50-250 1/3 80 750 0,75 53,7 

15 1677-1927 1/3 80 750 0,75 77,8 

03 251-732 1/ 2 70 700 0,50 76,8 

05 251-732 1/6 90 800 0,50 8,4 

04 1215-1676 1/ 2 70 800 0,50 92,5 

06 1215-1676 1/6 90 700 0,50 58,4 

 

 

Comparando-se o resultado obtido do teste 05 no qual a eficiência de separação 

atingiu o menor valor experimental, 8,4%, com o resultado do teste 07 que atingiu uma 

eficiência de separação de 70,9%. Os dados de teor de óleo e vazão total são os mesmos. É 

provável que a menor relação O/A, seja um fator determinante para a diferença na eficiência, 

pois os valores de agitação de 700 rpm e 800 rpm, permitem dispersar e transferir  massa de 
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forma aproximadamente igual, conforme resultados relatados por Nazaré et al. (2001), que 

trata do estudo hidrodinâmico na câmara de mistura do MDIF.   É provável que a menor 

relação O/A origine gotas transportadoras com menor número de gotas transportadas. Neste 

caso, a chance de coalescência gota transportada-gota transportada diminui o que pode vir a se 

refletir na baixa eficiência de separação (teste 05).  

Por outro lado, estima-se que a maior altura de leito orgânico de 1,00m no teste 07, 

proporciona um maior tR.  Associando-se a este efeito positivo uma maior relação O/A, onde 

as gotas transportadoras estariam mais preenchidas em gotas transportadas, resultaria numa 

maior eficiência de separação 70,9%. 

A análise sobre a grande influência da câmara de decantação na eficiência de 

separação do MDIF toma forma, pois ao se confrontar os dados do teste  04, que obteve a 

melhor performance, com os dados do teste 06 ( eficiência igual a 58,4 %), observa-se que 

mantidos constantes o teor de óleo em água, a altura do leito orgânico e a quase similaridade 

das agitações na câmara de mistura (800 e 700rpm), conforme Nazaré et al. (2001), é possível 

prever que uma menor relação O/A de 1/6  na câmara de mistura produz menor número de 

gotas no interior da transportadora e portanto menor eficiência de separação.  

 

4.2) Valores críticos (ponto estacionário) 

 

Para os dados obtidos com os experimentos realizou-se a alimentação dos valores 

codificados das variáveis independentes e dos valores reais da variável dependente no 

programa computacional Statistica: Experimental Design.   

A forma da superfície de resposta pode ser determinada utilizando-se a análise do 

ponto estacionário da forma canônica. O programa Statistica gerou, com os dados 

alimentados, os valores críticos codificados, relacionados na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Valores críticos codificados para o planejamento central composto do MDIF. 

 

Fatores Valores críticos 

Concentração de óleo em água (Xconc) -0,028 

Relação volumétrica Orgânico/Aquoso (Xrel) 0,715 

Vazão efetiva total (Xvaz) -2,009 

Agitação na câmara de mistura (Xagit) 0,311 

Altura do leito orgânico (Xalt) -0,231 

 

 

Os valores críticos codificados das variáveis independentes apresentados na Tabela 4.2 

relacionam valores negativos e positivos próximos ao zero. O ponto estacionário Xvaz está 

fora da região de experimentação que vai de –1,414 à +1,414, tendo o valor sido de – 2,009. 

Esta análise canônica enquadra a superfície de resposta em duas possibilidades: uma sela ou 

uma cumeeira crescente/decrescente. Esta análise é confirmada na maioria das superfícies de 

resposta geradas. 

 

4.3) Análise de significância estatística para as variáveis independentes 

Os dados da Tabela 4.3 apresentam as variáveis independentes que tem maior 

significância estatística e obedecem, basicamente, aos valores do teste F e do método do valor 

P para um fator.  Sabe-se que para valores de MQR / MQr > F1,n -p tabelado (neste caso F1,4 

tabelado é igual a 7,71- ver anexo 3), os fatores serão estatisticamente significantes. Para 

valores de P < 0,01 estes fatores terão elevada significância estatística. Para valores de P no 

intervalo entre 0.01 e 0.05, inclusive, os fatores serão estatisticamente significantes.  

Observa-se pela Tabela 4.3 que das variáveis estudadas a interação entre o teor de óleo 

e agitação na câmara de mistura, bem como a altura do leito orgânico possuem elevada 

significância estatística. Os demais fatores desta tabela são estatisticamente significantes. 

Ressalte-se que a variável vazão efetiva total apresentou ser não estatisticamente significante 

quando isolada, mas ao interagir com o teor de óleo na alimentação apresentou-se 

estatisticamente significante.  
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Tabela 4.3. Fatores de elevada significância estatística e estatisticamente significantes com o  

planejamento central composto para o MDIF. 

 

Fatores Distribuição F Fator P 

Interação entre o Teor de óleo x Agitação mistura (Xconc.Xagit) 23,3151 0,00847 

Altura do leito orgânico (Xalt) (L) 21,7983 0,00953 

Agitação na câmara de mistura (Xagit) (Q) 18,3176 0,01285 

Teor de óleo na água de alimentação (Xconc) (Q) 18,1913 0,01300 

Teor de óleo na água de alimentação (Xconc) (L) 17,7596 0,01354 

Relação volumétrica orgânico/Aquoso(Xrel) (Q) 11,0177 0,02939 

Interação entre o teor de óleo x vazão efetiva total (Xconc.Xvaz) 10,9225 0,02979 

   

 

A Tabela 4.4 apresenta os valores da estimativa dos efeitos para todas os fatores da 

equação do modelo de ajuste. Segundo Statsoft (1995), com exceção do valor da média 

(constante), o ajuste do fator de um nível  baixo para o nível alto (-1 para +1) provoca um 

efeito que pode ser negativo ou positivo e de intensidade igual ao valor dos efeitos estimados. 

Observa-se que a interação entre o teor de óleo e a agitação na câmara de mistura, que é a de 

maior significância estatística, é também a que possui o maior efeito para um ajuste, sendo o 

mesmo  um ajuste positivo.  

Observa-se que as variáveis independentes possuem efeitos que se contrapõem para 

um mesmo ajuste do fator do menor para o maior nível. A variável independente “vazão 

efetiva total” tem um pequeno efeito negativo para o mesmo ajuste e para a contribuição 

linear e quadrática, não possuindo significância estatística. O contrário ocorre com a variável 

“altura do leito orgânico” que contribui positivamente com a forma linear e quadrática, tendo 

valor elevado.   
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Tabela 4.4. Valores dos efeitos estimados para as variáveis independentes  com o 

planejamento central composto para o MDIF. 

 

Variáveis 

independentes 

Efeitos 

Estimados 

Desvio padrão Limite de confiança 

de –95% 

Limite de 

confiança de 95% 

Média(constante) 80,1800 1,8084 75,1590 85,2010

Xconc (L) 17,0414 4,0437 5,8140 28,2688

Xconc (Q) -14,4303 3,3833 -23,8239 -5,0367

Xrel (L) 10,5360 4,0438 -0,6914 21,7634

Xrel (Q) -11,2302 3,3833 -20,6238 -1,8366

Xvaz(L) -6,0812 4,0438 -17,3086 5,1462

Xvaz(Q) -1,5800 3,3833 -10,9736 7,8136

Xagit (L) 3,3941 4,0438 -7,8332 14,6215

Xagit(Q) -14,4803 3,3833 -23,8379 -5,0867

Xalt (L) 13,3500 2,8594 5,4111 21,2889

Xalt (Q) 12,7608 7,3460 -7,6350 33,1566

Xconc Xrel -11,0941 4,9526 -24,8448 2,6565

Xconc Xvaz 9,4500 2,8594 1,5111 17,3888

XconcXagit 23,9140 4,9526 10,1634 37,6646

XconcXalt -7,0000 2,8594 -14,9389 0,9389

XrelXagit 8,8086 4,9526 -4,9421 22,5592

XrelXalt -10,7188 4,9526 -24,4695 3,0318

Nota: Os efeitos estimados são os resultados da média aritmética entre as colunas referentes 

aos Limites de confiança ± 95%.    
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A Figura 4.1 apresenta uma carta de Pareto para os efeitos de todas as variáveis 

estudadas. No eixo dos Y tem-se as variáveis independentes ou as interações entre variáveis. 

No eixo dos X tem-se o valor absoluto do Efeito Estimado, calculado pela razão entre os 

efeitos estimados e seus respectivos desvios padrões, valores estes obtidos da Tabela 4.4. 

Todos os valores que aparecem na carta de Pareto que se situem à direita do valor P de 0,05 

são de elevada significância estatística ou estatisticamente significantes. Estes valores 

concordam com os dados da Tabela 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.1. Carta de Pareto para os efeitos de todas as variáveis estudadas para o 

MDIF 

 

4.4) Equação do Modelo 
 

A partir dos dados obtidos com os experimentos alimentou-se o programa Statistica-

Experimental Desgin para a obtenção de um modelo empírico capaz de prever a eficiência de 

separação para o aparelho, dentro do intervalo de estudo para as cinco variáveis trabalhadas.  

Utilizou-se o programa Statistica e simulou-se alguns artigos de outros autores (ver 

anexo 4) que utilizaram o planejamento experimental do tipo central composto.  Verificou-se 

que o programa Statistica eliminou os coeficientes de regressão de ordem 3 e acima e alguns 
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de ordem 2. Para aqueles coeficientes de regressão não eliminados, mas que podem ser 

utilizados na equação do modelo, realizou-se um comparativo por fator, com valores P>0,05. 

Verificou-se que os valores dos coeficientes de regressão para a equação do modelo gerado 

para o MDIF, situa-se entre a faixa utilizadas por estes autores, permitindo-se utilizar todos os 

coeficientes apresentados na ANOVA pelo Statistica. O programa gerou a seguinte equação 

do modelo: 

 

 

 

E = 80,18000 + 8,52072Xconc – 7,2154Xconc
2 + 5,26800Xrel – 5,61511Xrel

2 – 

3,04059Xvaz – 0,79002Xvaz
2 + 1,69707Xagit – 7,24014Xagit

2 + 

6,67500Xalt + 6,38040Xalt
2 – 5,54707XconcXrel + 4,72500XconcXvaz + 

11,95700XconcXagit – 3,50000XconcXalt + 4,40428XrelXagit – 

5,35941XrelXalt                                                                                      (25)

 

A Equação (25) do modelo gerado é válida para o intervalo definido, ou seja, para as 

variáveis Xconc, Xrel, Xvaz e Xagit no intervalo de -√2 a √2, enquanto que para a variável Xalt o 

intervalo válido é de –1 a +1. Utiliza-se a Equação (25) com valores codificados para as 

variáveis independentes ou interações entre variáveis, enquanto que a variável resposta 

eficiência de separação é dada em percentagem (%). Faz-se uma análise da equação do 

modelo gerado pelo programa Statistica com os dados dos testes do planejamento 

experimental. Os coeficientes foram obtidos da tabela de Coeficientes de Regressão do 

programa Statistica - Experimental Design. São 17 os coeficientes das variáveis 

independentes, sendo que um coeficiente é independente, enquanto que os  16 restantes são 

valores dos coeficientes de Regressão. 

Observa-se que os coeficientes da regressão possuem valores que contribuem 

positivamente ou negativamente. Geralmente para uma contribuição positiva linear segue-se 

uma contribuição negativa quadrática, ou ao contrário. Para a variável independente vazão 

efetiva total os dois valores contribuem negativamente e com pequenos valores. Com a  

variável independente altura do leito orgânico, ocorre o contrário, ou seja, os valores dos 

coeficientes são elevados e contribuem positivamente. As interações XconcXrel ,XconcXalt 

,XrelXalt , contribuem de forma negativa para a eficiência, enquanto que as interações XconcXvaz 

, XconcXagit , XrelXagit , contribuem de forma positiva para eficiência de separação. 
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4.4.1)  Análise da variância do modelo Estatístico. 

 

De acordo com a Tabela 4.5, o coeficiente de correlação entre as respostas observadas 

e os valores preditos pelo modelo estatístico de segunda ordem, ajustado para a eficiência de 

separação do MDIF, é de 0,98981. A variação em torno da média é explicada por 98,98%, ou 

seja, igual ao valor máximo explicável. Com relação ao teste F, verifica-se que o modelo 

explica uma quantidade significativa da variação nos dados obtidos pela equação. Observa-se 

que o valor F é 4,19 vezes o valor do F tabelado de 5,80 – ver anexo 3, a um nível de 

confiança de 95%, demostrando que a equação ajustada além de estatisticamente significante 

é útil para fins preditivos, Box; Hunter; Hunter (1978).  A variação em torno da média devida 

aos resíduos é totalmente explicada pelo erro puro, pois não há evidência da falta de ajuste, 

apresentando um promissor ajuste do modelo. 

 

Tabela 4.5. Análise de variância para o ajuste do modelo para o MDIF. 

 

Fonte de variação Soma 

Quadrática 

Número de graus de 

liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 6355,37 16 397,21 

Resíduos 65,41 4 16,35 

Falta de ajuste 0,00 0 - 

Erro puro 65,41 4 16,35 

Total 6420,78 20  

% de variação explicada: 98,98 

% máxima de variação explicável: 98,98 

Fcalculado = MQR/MQr : 24,29 

Ftabelado (95%): 5,80 

Fcalculado / Ftabelado: 4,19 
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A Figura 4.2 apresenta a ótima concordância do modelo empírico quando comparado 

aos valores observados. Observa-se pequenos desvios em relação aos valores observados, 

demostrando o bom ajuste do modelo para a eficiência de separação do MDIF. 

 

 

 

 

Figura 4.2. Valores preditos em relação aos valores observados para a eficiência de separação 

do MDIF. 

 

 

4.5) Análise das Superfícies de Resposta. 
 

 

Apresenta-se a seguir a análise das várias  superfícies de resposta geradas pelo 

programa Statistica-Experimental Design com base na variável dependente eficiência de 

separação do MDIF.  A variável teor de óleo na alimentação, segundo análise da Tabela 4.3 e 

Figura 4.1, apresenta-se em quatro das sete variáveis independentes ou interações que 

possuem resultados estatisticamente significantes ou de elevada significância estatística. Por 

esta razão optou-se em apresentar as superfícies de resposta com base na variável teor de óleo 

na alimentação Seguindo-se esta orientação, faz-se as combinações entre duas variáveis 

independentes e a variável resposta, incluindo sempre a variável teor de óleo na alimentação. 

Inicia-se com a interação entre o teor de óleo em água na alimentação e a agitação na 
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câmara de mistura. Finaliza-se com a interação entre o teor de óleo em água na alimentação 

e a vazão específica total. 

Realiza-se a análise da superfície de resposta como a combinação da variação de dois 

fatores independentes e da variável dependente (eficiência de separação do MDIF). Às outras 

três variáveis, situam-se inicialmente no ponto central. Em seguida, faz-se variar uma das três 

variáveis independentes do seu valor de mínimo ampliado até o valor de máximo ampliado, 

sempre com valores dentro da faixa estudada.  

Apresentam-se  inicialmente as superfícies de resposta para as variáveis teor de óleo 

na água de alimentação em relação a agitação na câmara de mistura. Em seguida 

apresentam-se as curvas de nível para estas mesmas variáveis. Segue-se para os outros pares, 

devido a maior facilidade de identificação, com as curvas de nível. Os valores apresentados 

nas figuras são os valores reais e não os valores codificados resultado do tratamento 

estatístico. Pretende-se assim,  facilitar a interpretação do gráfico. Os valores que alimentam a 

equação são os valores codificados.  

 

 

 

4.5.1) Superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de separação: teor de 

óleo em água na alimentação vs. agitação na câmara de mistura. 

 

 

De acordo com a Tabela 4.4, a influência da soma dos efeitos individuais do teor de 

óleo em água é um valor pequeno e  positivo, enquanto que a soma dos efeitos individuais da 

agitação da câmara de mistura é negativo. A influência do efeito da interação entre as duas 

variáveis é positiva e tem valor muito elevado, sobrepondo numericamente os efeitos 

isolados. 
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4.5.1.1) Condições operacionais para as demais variáveis no ponto central.  

 

Observa-se na Figura 4.3 que a superfície de resposta possui a forma de uma cumeeira 

crescente/decrescente, confirmando-se a análise do ponto estacionário da forma canônica 

descrito no Item (2.3.5.1).  

A Figura 4.4 representa as curvas de nível para os dados da Figura 4.3. Observa-se que 

para teores de óleo ≤ 150ppm o máximo é alcançado em baixas agitações de 680rpm 

(E=61%), decrescendo com o aumento da agitação para 820rpm(E=21%). Para valores de 

concentração ≈1797ppm a eficiência é ≈41% para valores de agitação de 680rpm e cresce 

para valores de eficiência ≥81% para agitação ≥740rpm. 

A região em que inicia-se para a condição de máxima  eficiência de separação (≈81%) 

está situada para concentrações acima de 650ppm e agitações acima de 720rpm. 

A região de valores acima da máxima eficiência (>81%) localiza-se com os valores de 

concentração acima de 1000 ppm e de concentração acima de 750rpm. 

 

 

 

 

Figura 4.3. Superfície de resposta para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação 

da variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura.  

(Xrel = 1/3; Xvaz = 80 L/h; Xalt = 0,75 m). 
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Figura 4.4. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura.    

(Xrel = 1/3; Xvaz =80 L/h; Xalt = 0,75 m). 

 

 

4.5.1.2) Análise da variação dos valores expandidos da variável razão O/A. 

 

4.5.1.2.1) Razão volumétrica O/A no valor máximo expandido (17/30) e demais variáveis 

no ponto central. 

 

Na análise da Figura 4.5 observa-se que para teores de óleo ≤ 150ppm o máximo é 

alcançado em agitação baixa de 680rpm a 750rpm (E=65%), decrescendo com o aumento da 

agitação para 820rpm (E=35%). Para valores de concentração ≈1797ppm a eficiência é ≈18% 

para valores de agitação de 680rpm e cresce para valores de eficiência ≥75% para agitação 

≥750rpm. 

A região em que inicia-se o aumento da eficiência de separação (≈75%) está situada 

para concentrações acima de 200ppm e agitações acima de 720rpm. 

A região de mais alta eficiência (>75%) localiza-se com os valores de concentração 

acima de 800 ppm e de concentração acima de 750rpm. 
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Figura 4.5. Curvas de nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura. 

(Xrel = 17/30; Xvaz = 80 L/h; Xalt = 0,75 m). 

 

 

 

4.5.1.2.2) Razão volumétrica O/A no valor mínimo expandido (1/10) e demais variáveis 

no ponto central. 

 

Na análise da Figura 4.6 observa-se que para teores de óleo ≤ 150ppm o máximo é 

alcançado em agitação baixas de 680rpm (E=64%), decrescendo com o aumento da agitação 

para 820rpm (E=1,5%). Para valores de concentração ≈1797ppm a eficiência é ≈52% para 

valores de agitação de 680rpm e cresce para valores de eficiência ≥64% para agitação 

≥700rpm. 

A região em que inicia-se o aumento da eficiência de separação (≈64%) está situada 

para concentrações acima de 700ppm e agitações acima de 700rpm. 

A região de mais alta eficiência (>64%) localiza-se com os valores de concentração acima de 

1100 ppm e de concentração acima de 750rpm. 
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Figura 4.6. Curvas de nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura.   

(Xrel = 1/10; Xvaz= 80 L/h; Xalt = 0,75 m). 

 

 

 

4.5.1.2.3) Analise do efeito da Razão volumétrica O/A do mínimo expandido (1/10) para 

máximo expandido (17/30) 

 

 

Observa-se que para a variação do nível expandido do fator de mínimo para máximo 

na variável razão O/A, incorreu em aumento na eficiência de separação de 64,8% para 74,6%.  

Na faixa abrangente para agitação baixa, da ordem de 680 rpm, para baixas 

concentrações (≤150 mg/L), verifica-se um aumento da eficiência de 39,5% para 64,9%. Para 

altas concentrações (≥1000 mg/L), verifica-se um decréscimo na eficiência de valores ≤52% 

para valores ≤45,5%.  

Quando a faixa abrangente é para valores de agitação ≥ 800 rpm, para baixas 

concentrações (≤ 150mg/L), observa-se um acréscimo de eficiência ≤ 1,5% para valores ≤ 

45,5%. Para altas concentrações (≥ 1000mg/L), ocorre também um acréscimo na eficiência de 

valores ≥ 64,8% para eficiências ≥74,6%. 

Wilaci Eutópio  Fernandes Júnior -–Abril de 2002. 80



Capítulo 4. Resultados e Discussões.  

Para toda a faixa estudada, exceto para valores de concentração de óleo ≥1000 mg/L e 

agitação baixa ≤ 680rpm, pode-se prever que o incremento na relação O/A de 1/10 para 17/30 

conduz ao aumento na eficiência de separação. 

Estes valores condizem com os estudos realizados anteriormente com o MDIF. 

 

 

4.5.1.3) Análise da variação dos valores expandidos da vazão efetiva total. 

 

 

4.5.1.3.1) Vazão efetiva total no valor máximo expandido (94 L/h) e demais variáveis no 

ponto central. 

 

Na análise da Figura 4.7 observa-se que para teores de óleo ≤ 150ppm o máximo é 

alcançado nas baixas agitações entre 680rpm e 750rpm (E=49%), decrescendo com o 

acréscimo da agitação até 820 rpm (E=12%). Para valores de concentração ≈1797ppm a 

eficiência é ≈49% para valores de agitação de 680rpm e cresce para valores de eficiência 

>85% para agitação ≥750rpm. 

A região em que inicia-se o aumento da eficiência de separação (≈85%) está situada 

para concentrações acima de 950ppm e agitações acima de 750rpm. 

A região de mais alta eficiência (>85%) localiza-se com os valores de concentração 

acima de 1300 ppm e de concentração acima de 780rpm. 
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Figura 4.7. Curvas de nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura. 

(Xrel = 1/3; Xvaz=94 L/h; Xalt = 0,75 m). 

 

 

4.5.1.3.2) Vazão efetiva total no valor mínimo expandido (66 L/h) e demais variáveis no 

ponto central. 

 

 

Na análise da Figura 4.8 observa-se que para teores de óleo ≤ 150ppm o máximo é 

alcançado nas baixas agitações entre 680rpm e 750rpm (E=76%), decrescendo com o 

acréscimo da agitação até 820rpm (E=21%). Para valores de concentração ≈1797ppm a 

eficiência é ≈29% para valores de agitação de 680rpm e cresce para valores de eficiência 

≥76% para agitação entre 750rpm e 820rpm. 

A região em que inicia-se o aumento da eficiência de separação (≈76%) está situada 

para concentrações acima de 150ppm e agitações acima de 680rpm. 

A região de mais alta eficiência (>76%) localiza-se com os valores de concentração 

acima de 350 ppm e de concentração acima de 700rpm. 
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Figura 4.8. Curvas de nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura.  

(Xrel = 1/3; Xvaz=66 L/h; Xalt = 0,75 m). 

 

 

4.5.1.3.3) Analise do efeito da vazão efetiva total, quando varia do mínimo expandido (66 

L/h) para o máximo expandido (94 L/h) 

 

O acréscimo da vazão efetiva total de 66 L/h para 94 L/h quando analisado à 

combinação das variáveis teor de óleo e agitação na câmara de mistura, aumenta a eficiência 

de separação de 76,2% para 84,8%. 

Valores de agitação da câmara de mistura de 680 rpm associados a baixas 

concentrações (≤150mg/L), quando se deslocam da baixa vazão para a alta vazão, ocasionam 

um decréscimo na eficiência de separação de 76,2% para  36,7%. Quando associado a altas 

concentrações (≥1000 mg/L), a eficiência de separação decresce de valores ≤68,3% para 

valores ≤60,8%. 

Para valores de agitação ≥800rpm, quando associados a baixas concentrações (≤150 

mg/L), conduz a diminuição da eficiência de separação de valores ≤44,6% até valores 

≤24,6%. Quando associa-se à altas concentrações de óleo em água (≥1000 mg/L), a eficiência 

acrésce de valores ≥76,2% para valores ≥84,8% 
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Os valores obtidos concordam com o exposto no item anterior, onde ocorre um 

aumento da eficiência de separação em grande parte da faixa estudada quando a vazão 

aumenta de 66 L/h para 94 L/h, exceto para a região de valores de baixa agitação (680 rpm). 

 

 

4.5.1.4) Análise da variação dos valores expandidos da altura do leito orgânico. 

 

4.5.1.4.1) Altura do leito orgânico no nível máximo (1,00 m) e demais variáveis no ponto 

central. 

 

  

 
 

 

Figura 4.9. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura.   

 (Xrel =  1/3; Xvaz=80 L/h; Xalt = 1,00 m). 

 

 

Na análise da Figura 4.9 observa-se que para teores de óleo ≤ 150ppm o máximo é 

alcançado nas baixas agitações entre 680rpm (E=80%), decrescendo com o acréscimo da 

agitação até 820rpm (E=36%). Para valores de concentração ≈1797ppm a eficiência é ≈45% 

para valores de agitação de 680rpm e cresce para valores de eficiência ≥89% para agitação 

entre 750rpm e 820rpm. 
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 A região em que inicia-se o aumento da eficiência de separação (≈89%) está situada 

para concentrações acima de 200ppm e agitações acima de 700rpm. 

A região de mais alta eficiência (>89%) localiza-se com os valores de concentração 

acima de 730 ppm e de concentração acima de 740rpm. 

 

 

4.5.1.4.2) Altura do leito orgânico no nível mínimo (0,50 m) e demais variáveis no ponto 

central. 

  

 

 

 
 

Figura 4.10. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura. 

 (Xrel = 1/3; Xvaz=80 L/h; Xalt = 0,50 m). 

 

 

Na análise da Figura 4.10 observa-se que para teores de óleo ≤ 150ppm o máximo é 

alcançado nas baixas agitações entre 680rpm (E=64%), decrescendo a eficiência com o 

acréscimo da agitação até 820rpm (E=8%). Para valores de concentração ≈1797ppm a 

eficiência é ≈53% para valores de agitação de 680rpm e cresce para valores de eficiência 

≥86% para agitação entre 720rpm e 820rpm. 
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A região em que inicia-se o aumento da eficiência de separação (=86%) está situada 

para concentrações acima de 800ppm e agitações acima de 750rpm. 

A região de mais alta eficiência (>86%) localiza-se com os valores de concentração 

acima de 1250 ppm e de concentração acima de 750rpm. 

 

 

4.5.1.4.3) Analise do efeito da altura do leito orgânico, quando se varia do nível mínimo 

(0,50m) para o nível máximo (1,00m). 

 

O aumento da altura do leito orgânico do nível mínimo (0,50 m) para o nível máximo 

(1,00m), combinado-se as variáveis teor de óleo na alimentação com agitação na câmara de 

mistura, ocasiona um aumento na eficiência de separação de 85,7% para 89%. Apesar da 

diferença de apenas 3,3%, observa-se que a abrangência do gráfico de altura 1,00m é maior 

que a de 0,50m. As eficiências de separação ≥85,7%, para  a altura de 0,50m, iniciam-se para 

valores ≥850 mg/L e agitação ≥720rpm. Para a coluna de 1,00m, a eficiência atinge valores 

≥89% a partir de concentrações de óleo em água ≥150 mg/L e agitação ≥680rpm, ou seja em 

quase toda a faixa estudada. 

 

 

4.5.1.5) Análise global da superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de 

separação:  teor de óleo em água na alimentação vs. agitação na câmara de mistura para 

as Figuras 4.3 a 4.10. 

 

Observa-se uma correlação forte entre as variáveis analisadas, visto que o aumento da 

concentração(≥1000 mg/L) originou sempre as maiores eficiências de separação do MDIF 

quando relacionadas a uma maior agitação (≥750 rpm). Percebe-se que os valores de menor 

concentração (≤150 mg/L) também resultaram em maiores eficiências de separação quando 

associados a uma baixa agitação (≤700 rpm). Desta forma, permite-se afirmar que as variáveis 

possuem uma forte e direta relação, em função da variável resposta Eficiência de Separação.  

Inicia-se preliminarmente a análise da influência dos outros três fatores. Nesta etapa, 

variaram-se os níveis de um fator nos seus extremos e mantiveram-se as outras duas variáveis 

no ponto central. 

A Eficiência de separação obtida para a combinação da variação das variáveis teor de 

óleo na água de alimentação e agitação na câmara de mistura, com os três outros fatores 
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com valores no ponto central foi de 81%. Com o máximo da eficiência de separação 

localizado na região central da superfície de resposta. 

Mantendo-se os fatores vazão efetiva total e altura do leito orgânico no ponto central 

e fixando-se o valor do fator relação O/A em 17/30, obteve-se uma eficiência de 75%, com o 

deslocamento da região de máximo da superfície de resposta para a faixa de menor 

concentração. Com o valor de relação O/A em 1/10, obteve-se uma eficiência de 65%, com 

deslocamento da região de máxima eficiência em direção à maior concentração de óleo 

(≥1000 mg/L) em toda a faixa de agitação. Com esta  análise preliminar observa-se uma 

maior eficiência para as maiores relações O/A, inclusive com os valores de 1/3 ou mais. 

 Fixando-se no ponto central os valores de relação O/A e altura do leito orgânico e 

mantendo-se fixo o valor da vazão efetiva total em 94 L/h, obteve-se uma eficiência de 

separação do MDIF de 85%, com deslocamento da região de máxima eficiência para a faixa 

de maior concentração (≥1000 mg/L) e agitação na câmara de mistura (≥750 rpm). Para o 

valor fixo de 66 L/h e eficiência alcançada de 76%, permitiu-se um deslocamento da região de 

máxima eficiência para a faixa de menor concentração (≤150 mg/L) e agitação(≤700 rpm), 

mas abrangendo grande parte da superfície de resposta. A análise preliminar permite afirmar 

que o MDIF trabalha em média com maior eficiência quando ocorre uma aumento na vazão 

de 66 L/h para 94 L/h.  

Mantendo-se constantes as variáveis independentes Relação O/A(1/3)  e vazão efetiva 

total (80L/h) no ponto central e fixando-se o valor do fator altura do leito orgânico em 1,00m, 

obteve-se uma eficiência de separação de 89%, com a região de máxima eficiência em toda a 

superfície de resposta, desde baixas concentrações e agitação até altas concentrações e 

agitação. Quando fixado o valor da variável leito orgânico em 0,50m obteve-se uma eficiência 

de 86%, com deslocamento da região de máxima eficiência para a faixa de altas 

concentrações (≥850 mg/L) e alta agitação (>720 rpm). Esta análise preliminar pode ser 

comparada com a eficiência no ponto central, com altura de 0,75m, que obteve uma eficiência 

de 81%. Os valores de altura de 1,00m e 0,50m estão com seus máximos acima do ponto 

central e necessita-se análise mais específica.  

A análise hidrodinâmica concorda com os trabalhos anteriores realizados com o MDIF 

por diversos autores, entre eles os trabalhos de  Hadjiev & Kuychoukov (1989), Paulo et al 

(1994) e Chiavenato (1999). 

A eficiência de separação aumenta quando se eleva o teor de óleo na alimentação, 

aumenta-se a vazão efetiva total, aumenta-se a agitação, aumenta-se a relação O/A e ocorre 

um acréscimo na altura do leito orgânico, pode ser explicado desta forma, conforme Paulo et 
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al (1994): para a câmara de mistura os autores analisam que a alta agitação proporciona uma 

redução no diâmetro das gotas do orgânico na fase dispersa, incorrendo em maior área 

interfacial, aumentando a transferência de massa.  

Para a câmara de decantação, estes autores chamam a atenção para o número de gotas 

transportadas no interior da gota transportadora. Este maior número permite uma maior 

coalescência gota transportada-gota transportada no interior da gota transportadora, o que 

pode se traduzir numa maior eficiência de separação.  

É possível que o acréscimo na vazão, aumente a velocidade de passagem das gotas 

transportadoras pelo prato perfurado, produzindo gotas de menor diâmetro. Esta diminuição 

do diâmetro, reduz o tempo de deslocamento da gota transportada dentro da gota 

transportadora. Existe a possibilidade de que o aumento da altura do leito orgânico, permita  

um maior tempo de residência da gota transportadora na câmara de decantação, facilitando  a 

maior coalescência da gota transportada à interface, onde coalesce no leito. 

 

 

4.5.1.6)Simulação para valores de máxima eficiência. 

 

 

Com os dados obtidos nesta análise preliminar, simulou-se a superfície de resposta 

apresentada na Figura 4.11 contendo alguns dos valores dos fatores que permitiram maiores 

valores de eficiência. Desta forma a eficiência de separação da ordem de 93% para as 

condições da tabela abaixo, permite verificar uma tendência preliminar da direção de maior 

eficiência do MDIF. 

A Figura 4.11 permite confirmar as suposições realizadas anteriormente, visualizando-

se uma tendência de maior eficiência para a área de mais alta concentração (≥850 mg/L) e alta 

agitação (≥ 720 rpm). 
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Figura 4.11. Curvas de nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e agitação na câmara de mistura.  

(Xrel = 1/3; Xvaz=94 L/h; Xalt = 1,00m). 

 

 

 

4.5.2) Superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de separação: teor de 

óleo em água na alimentação vs. Altura do leito orgânico. 

 

 

A  influência da soma dos efeitos individuais do teor de óleo em água é um valor 

pequeno e  positivo, enquanto que a soma dos efeitos individuais da altura do leito orgânico é 

um valor elevado e positivo. A influência do efeito da interação entre as variáveis é negativa e  

tem um valor médio absoluto, menor que as somas individuais. 

Observa-se que a  superfície de resposta das Figuras 4.12, 4.13 e 4.15 possuem  a 

forma de uma Sela e  a da Figura 4.14 a forma de uma cumeeira crescente, confirmando-se a  

análise do ponto estacionário da forma canônica descrito no Item (2.3.5.1). 
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4.5.2.1) Condições operacionais das demais variáveis no ponto central.  

 

 

 

 
 

Figura 4.12. Superfície de resposta para a eficiência de separação do MDIF, com a 

combinação da variação dos fatores teor de óleo em água e Altura do leito orgânico. 

(Xrel=1/3; Xvaz = 80 L/h; Xagi = 750rpm). 

 

 

Na análise das Figuras 4.12 e 4.13 observa-se que para altura de 0,50 m a eficiência 

cresce com o aumento da concentração, sendo de 52% para teores de óleo de 150ppm a 

1000ppm; a eficiência de 86,5% é obtida na faixa de 1000ppm a 1797 ppm. 

Para altura de 0,75m, observa-se uma faixa crescente na eficiência de separação, 

iniciando-se com 57% em 150ppm até 81% para 974ppm. Na faixa de concentração de 

974ppm a 1550ppm observa-se um aumento na eficiência para 86,5%, depois ocorre um 

decréscimo para 81% até o limite estudado (1797ppm). 

A altura de 1,00m apresentou-se com uma eficiência de 75% para baixas 

concentrações de 150ppm, tendo um acréscimo para 86,5% até concentrações de 492ppm. Em 

seguida abrange-se uma faixa de concentração de 500ppm a 1797ppm no qual a eficiência é 

≥92%. A eficiência atinge valores > 92% na faixa de concentração entre 970 ppm a 1450ppm. 
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Figura 4.13. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e Altura do leito orgânico. 

 (Xrel = 1/3; Xvaz=80 L/h; Xagi = 750rpm). 

 

 

 

4.5.2.2) Vazão efetiva total no valor máximo expandido (94 L/h) e agitação no  valor de 

máximo expandido (820 rpm), enquanto razão O/A no ponto central. 

 

 

Na análise da Figura 4.14 observa-se que para altura de 0,50 m a eficiência cresce com 

o aumento da concentração, sendo de 10% para teores de óleo de 150ppm, 82% para teores de 

1300ppm e  a eficiência ≥ 94% obtida na faixa entre 1300ppm e 1797ppm. 

Para altura de 0,75m, observa-se uma faixa crescente na eficiência de separação, 

iniciando-se com 10% em 150ppm e de  82% para 1350ppm. Na faixa de concentração de 

1350ppm a 1797ppm observa-se um aumento na eficiência para 94%. 

A altura de 1,00m apresentou-se com uma eficiência de 22% para baixas 

concentrações de 150ppm, tendo um acréscimo para 82% para concentrações de 900ppm. Em 

seguida, abrange-se uma faixa de concentração de 1100ppm a 1400ppm no qual a eficiência é 

igual a 94%. A eficiência atinge valores > 94% na faixa de concentração entre 1400 ppm a 

1797ppm. 
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Figura 4.14: Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e Altura do leito orgânico. 

(Xrel = 1/3; Xvaz=94 L/h; Xagi = 820rpm). 

 

 

4.5.2.3) Vazão efetiva total no mínimo expandido (66 L/h) e agitação no  mínimo 

expandido (680 rpm), mantendo-se a razão O/A no ponto central. 

 

 

Na análise da Figura 4.15 observa-se que para altura de 0,50 m a eficiência cresce com 

o decréscimo da concentração, sendo de 74% para a faixa de teores de óleo entre 150ppm e 

900ppm. Após 900 ppm a eficiência decresce até atingir 37% no limite estudado.  

Para altura de 0,75m, observa-se um decréscimo na eficiência de separação, com o 

aumento da concentração, iniciando-se com 74% na faixa entre 150ppm e 970ppm. Após 

970ppm ocorre o decréscimo na eficiência de separação para 37% no limite estudado. 

A altura de 1,00m apresentou-se com uma eficiência >89% para baixas concentrações 

entre 150ppm e 730ppm. A eficiência foi igual a 89% para a faixa entre 730ppm e 974ppm. 

Após 974ppm até o limite estudado ocorre um maior decréscimo da eficiência até 45%.  
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Figura 4.15: Curvas de nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e Altura do leito orgânico. 

(Xrel = 1/3; Xvaz =66L/h; Xagi = 680 rpm). 

 

 

 

4.5.2.4) Análise global da superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de 

separação:  teor de óleo em água na alimentação vs. Altura do leito orgânico para as 

Figuras 4.12 a 4.15. 

 

 

A análise preliminar da variação da eficiência de separação em função da combinação 

das variáveis teor de óleo em água na alimentação e  Altura do leito orgânico, demonstra 

uma concordância com os estudos da combinação das variáveis teor de óleo em água na 

alimentação e. Agitação na câmara de mistura.  

Mantiveram-se os três fatores no ponto central e analisou-se a combinação entre as 

duas variáveis em estudo, tendo como resposta uma eficiência de separação do MDIF de 92%. 

O deslocamento de maior eficiência foi em direção aos valores de concentração acima de 

974ppm. A altura de 0,50m propiciou melhor desempenho que a altura de 0,75m para a região 

de alta concentração. Para baixas concentrações de óleo em água (≤150 mg/L), o desempenho 

foi similar. A altura de 1,00 apresentou o melhor desempenho entre as três alturas. 
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Inicialmente, optou-se por fixar a relação O/A em 1/3, visto os bons resultados 

preliminares alcançados na análise anterior. As variáveis vazão efetiva total e agitação na 

câmara de mistura foram alimentadas com valores de máximo e mínimo correlatos. 

Fixaram-se os valores de vazão em 94 L/h  e de agitação em 820rpm, obtendo-se uma 

eficiência de separação de 94%. O deslocamento da região de mais alta eficiência foi em 

direção aos valores de alta concentração de óleo (≥1000 mg/L). O melhor desempenho 

permaneceu com a altura de 1,00m. Para altas concentrações, próximo à faixa limite de 

estudo, a altura de 0,50m obteve melhores resultados que a altura de 0,75m. 

Mantiveram-se fixos a vazão efetiva em 66 L/h e a agitação em 680 rpm, obtendo-se 

uma eficiência de separação de 89%. O deslocamento da região de mais alta eficiência foi em 

direção aos valores de baixa concentração de óleo. A altura de 1,00 m obteve o melhor 

desempenho. A altura de 0,75m obteve melhor desempenho em relação a altura de 0,50 m 

para a faixa de baixa concentração. 

Conclui-se apresentando a altura de 1,00 m como a de melhor desempenho para toda a 

faixa de concentração estudada. As altas vazões (≥80L/h), acrescidas de altas agitações 

(≥750rpm), apresentam uma maior eficiência de separação focalizado em altas concentrações 

(≥1000 mg/L). As menores vazões (66 L/h) associadas a menores agitações (680 rpm), em 

médias e baixas concentrações (≤800 mg/L), apresentam uma boa eficiência de separação, 

mas são menores do que para altas vazões e agitação.  

Os resultados estão de acordo com os estudos da anteriores de outros autores 

referentes a hidrodinâmica do aparelho. Destaca-se  o trabalho de  Hadjiev & Aurelle (1995) 

em que os autores explicam que a existência de uma maior altura na câmara de decantação, 

aumenta o tempo de residência da gota transportadora no deslocamento até a interface de 

separação na base do MDIF, permitindo que a gota transportada tenha tempo de deslocar-se 

até a interface e coalesça. 

Os melhores resultados para altas concentrações, alta agitação e alta vazão, também 

concordam com trabalhos anteriores. É provável que a transferência de massa seja maior para 

uma agitação que provoque o aparecimento de gotas dispersas com menor diâmetro. O menor 

diâmetro aumenta a área interfacial proporcionando maior área de contato e, 

consequentemente, maior transferência de massa. As altas vazões podem produzir gotas 

transportadoras de menor diâmetro. O maior número de gotas transportadas no interior da 

transportadora, possibilita uma maior coalescência, aumentando a velocidade ascendente da 

gota transportada, pela lei de Stokes. Uma maior velocidade ascendente e um menor diâmetro 
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da gota transportadora, permite que o tempo de deslocamento no interior desta seja menor, 

possibilitando uma maior coalescência na interface. 

 

 

4.5.3) Superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de separação: teor de 

óleo em água na alimentação vs. Relação Orgânico/Aquoso. 

 

A  influência da soma dos efeitos individuais do teor de óleo em água é um valor 

pequeno e positivo, enquanto que a soma dos efeitos individuais da Relação Orgânico/Aquoso 

é um valor pequeno e negativo. A influência do efeito da interação entre as variáveis é 

negativa e  tem um valor absoluto maior que as somas individuais. 

A forma da superfície de resposta das Figuras 4.16 e 4.17 aproxima-se de uma forma 

de  máximo simples. Observa-se que a  superfície de resposta das Figuras 4.18 e 4.19 possui  a 

forma de uma cumeeira crescente, confirmando-se a  análise do ponto estacionário da forma 

canônica descrito no Item (2.3.5.1).  

 

 

 

4.5.3.1) Condições operacionais das demais variáveis no ponto central.  

 

 

Na análise das Figuras 4.16 e 4.17 observa-se que para relações O/A de 1/10 a 

eficiência é crescente, iniciando-se com 27% para concentrações de 150ppm, aumentada para 

75% no limite de concentração máximo (1797ppm).  

Para relações O/A de 1/3 observa-se uma eficiência de 59% para concentrações de 

150ppm. A eficiência atinge valores ≥ 75% para valores na faixa entre 500 ppm até o limite 

máximo estudado da concentração. 

Em relações O/A de 17/30, a eficiência inicia-se com 67% para concentrações de 150 

ppm. Atinge numa faixa de 350ppm a 1460ppm a eficiência ≥ 75%, em seguida decresce até 

atingir 67% a 1797ppm. 

Observa-se uma região acima do  máximo valor (>75%) iniciando-se com 730 ppm e 

relação O/A de 2/5. Este máximo ocorre para  um deslocamento desta região em direção a 

maior concentração e menores valores de relação O/A. 
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Figura 4.16. Superfície de resposta para a eficiência de separação do MDIF, com a 

combinação da variação dos fatores teor de óleo em água e Relação orgânico/aquoso. 

(Xalt=0,75m; Xvaz = 80 L/h; Xagi = 750rpm). 

 

 

 
 

Figura 4.17. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e relação orgânico/aquoso. 

 (Xalt = 0,75m; Xvaz=80L/h;  Xagi = 750rpm). 
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4.5.3.2) Vazão efetiva total no máximo expandido (94 L/h) e agitação no  máximo 

expandido (820 rpm), enquanto a altura do leito é fixa em 1,00m. 

 

Na análise da Figura 4.18 observa-se que para relações O/A de 1/10 a eficiência é 

crescente, iniciando-se com 0 % para concentrações de 150ppm, aumentando-se para >90% 

no limite de concentração máximo (1797ppm).  

Para relações O/A de 1/3 observa-se uma eficiência de 22% para concentrações de 

150ppm. A eficiência atinge valores ≥ 90% para valores acima de 974 ppm. As Eficiências > 

90% são obtidas para concentrações acima de 1300ppm até o limite máximo estudado da 

concentração. 

Em relações O/A de 17/30, a eficiência inicia-se com 35% para concentrações de 150 

ppm. Atinge uma  eficiência igual a 90% para concentrações acima de 1100 ppm. 

A região de máximo (> 90%) localiza-se para valores de alta concentração, acima de 

1300ppm, e relações O/A de 1/10 a 1/ 2 . 

 

 

  
 

Figura 4.18. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e relação orgânico/aquoso. 

(Xalt = 1,00 m; Xvaz=94L/h;  Xagi = 820 rpm). 
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4.5.3.3) Vazão efetiva total no valor mínimo expandido (66 L/h) e agitação no  valor de 

mínimo expandido (680 rpm), enquanto a altura do leito é fixa em 1,00m. 

 

Na análise da Figura 4.19 observa-se que para relações O/A de 1/10 a eficiência é 

decrescente, iniciando-se com 80% para uma faixa de concentrações de 150ppm a 1300ppm, 

decrescente para 49% no limite de concentração máximo (1797ppm).  

Para relações O/A de 1/3 observa-se uma eficiência ≥ 80% para uma faixa de 

concentrações variando de 150ppm a 1200ppm. Acima deste valor a eficiência decresce e 

atinge o valores 49% para valores no limite máximo estudado da concentração. 

Em relações O/A de 17/30, a eficiência é ≥80% para a faixa de concentrações de 150 

ppm a 750ppm. A eficiência decresce até o valore de 6% no limite do estudo. 

A região de máximo (> 80%) localiza-se para valores de baixa concentração até 

970ppm, com a  relação O/A na faixa >1/10 até 17/30. Para o acréscimo dos valores de 

relação O/A ocorre a redução da região de máximo de eficiência que também reduz a medida 

que aumenta a concentração. 

 

 

 
 

Figura 4.19. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e relação orgânico/aquoso. 

(Xalt = 1,00 m; Xvaz=66L/h;  Xagi = 680 rpm). 
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4.5.3.4) Análise global da superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de 

separação:  teor de óleo em água na alimentação vs. Relação volumétrica orgânico/aquoso 

para as Figuras 4.16 a 4.19. 

 

 

A análise preliminar da variação da eficiência de separação em função da combinação 

das variáveis teor de óleo em água na alimentação e Relação volumétrica O/A, demonstra 

uma concordância com os estudos das duas combinações estudadas anteriormente.  

Inicialmente mantiveram-se os três fatores no ponto central e analisou-se a 

combinação entre as duas variáveis em estudo, tendo como resposta uma eficiência de 

separação do MDIF de 75%. O deslocamento de maior eficiência foi em direção aos valores 

de mais alta concentração e para toda a faixa de estudo da relação O/A. A região do ponto 

central foi a faixa de maior densidade do valor máximo da eficiência de separação.  

Observou-se os resultados preliminares das duas combinações realizadas 

anteriormente e optou-se por fixar a altura de 1,00 m por possuir melhor performance, e variar  

a vazão específica e a agitação em  forma de relação direta. 

Fixando-se a vazão efetiva em 94 L/h e a agitação em 820 rpm, observou-se que a 

eficiência de separação obteve um valor de 90%. A região de máxima eficiência (>90%) 

abrange e desloca-se em direção a faixa de mais alta concentração(≥1300 mg/L) e para a 

relação O/A em toda faixa de estudo, exceto para valores de 17/30. 

O resultado da eficiência de separação foi de 80% quando se fixou os valores de vazão 

para 66 L/h e de agitação para 680 rpm. A região de máxima eficiência (> 80%) atinge a área 

de baixa concentração até o limite de 974ppm. A região de máxima eficiência é maior para 

médias e baixas concentrações (≤974 mg/L) e baixas relações ( >1/10), reduzindo sua faixa a 

medida que aumenta a concentração e o valor da  relação O/A.  

A análise destes resultados demostra que as maiores eficiências são obtidas (>90%) 

para altas vazões e agitações, deslocando-se para a região de alta concentração, com valores 

da relação O/A variando de 1/10 a 1 /2. Os valores de 17/30 tiveram o pior desempenho, neste 

caso. Para baixas concentrações, os valores de baixa vazão e baixa agitação obtiveram melhor 

desempenho. Neste caso, uma relação O/A variando de 1/6 a 1 /2 foi a melhor encontrada, 

com os valores de relação O/A de 1/10 tendo pior performance. 

Observa-se ainda que mesmo para baixas vazões e agitações a relação O/A de 17/30 

para altas concentrações (>1300ppm)  obteve um péssimo desempenho. Por outro lado, 

observa-se que para altas vazões e agitação a relação 1/10 tem pior performance quando a 

Wilaci Eutópio  Fernandes Júnior -–Abril de 2002. 99



Capítulo 4. Resultados e Discussões.  

concentração de óleo em água é baixa (<500ppm). Os valores para relação O/A de 1/3 obteve 

excelentes faixas de resultados em todos os casos estudados. 

Estes resultados estão de acordo com estudos realizados anteriormente por outros 

autores, especialmente os trabalhos de  Paulo et al (1994) e  Chiavenato (1999), que tratam de 

aspectos hidrodinâmicos relacionados com o aparelho. Existe a possibilidade de para razão 

O/A (≥1/3) elevada ocorra uma maior transferência de massa na câmara de mistura. É 

provável que mesmo para baixas vazões (66 L/h) o tempo de residência é maior, permitindo a 

coalescência da gota transportada do interior da gota transportadora. 

Para altas vazões, a agitação proporciona a formação de gotas de menor diâmetro, 

menor área interfacial e, consequentemente, maior taxa de transferência de massa. É provável 

que o aumento na vazão produza gotas de menor diâmetro ao passar pelo prato perfurado, 

permitindo um menor tempo de deslocamento da gota transportada no interior da portadora, 

permitindo a coalescência. 

 

 

 

4.5.4) Superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de separação: teor de 

óleo em água na alimentação vs. Vazão efetiva total. 

 

 

A  influência da soma dos efeitos individuais do teor de óleo em água é um valor 

pequeno e  positivo, enquanto que a soma dos efeitos individuais da vazão efetiva total é 

negativo e valor absoluto médio. A influência do efeito da interação entre as variáveis é 

positiva e tem valor próximo ao negativo, sobrepondo em pequeno numero  os efeitos 

isolados. 

Observa-se que a  superfície de resposta das Figuras 4.20 e 4.21 possui  a forma de 

uma cumeeira estacionária, enquanto que as figuras 4.22 e 4.23 apresentam a forma da 

superfície de resposta de uma cumeeira crescente. 
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4.5.4.1) Condições operacionais das demais variáveis no ponto central.  

 

Na análise das Figuras 4.20 e 4.21 observa-se que para a vazões  de 66L/h a eficiência 

é crescente, iniciando-se com 71% para concentrações de 150ppm, aumentada para valores ≥ 

77% de 350 ppm até o limite de concentração máxima (1797ppm).  

Para vazões de 80L/h observa-se uma eficiência de 53% para concentrações de 

150ppm. A eficiência atinge valores ≥ 77% para valores na faixa entre 700 ppm até o limite 

máximo estudado da concentração. 

Em vazões de 94 L/h, a eficiência inicia-se com 42% para concentrações de 150 ppm. 

Atinge numa faixa de 900ppm até 1797ppm a eficiência ≥ 77%.  

Observa-se uma região acima do  máximo valor (>77%) iniciando-se com 650 ppm e 

vazão de 66 L/h até valores de 1100 ppm para valores de 94 L/h. Este máximo ocorre como 

um deslocamento da região em direção a maior concentração e aumento da vazão de forma 

direta. 

 

 

 
 

Figura 4.20. Superfície de resposta para a eficiência de separação do MDIF, com a 

combinação da variação dos fatores teor de óleo em água e Vazão efetiva total.  

(Xalt = 0,75m; Xrel = 1/3; Xagi = 750rpm). 
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Figura 4.21. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e Vazão efetiva total.  

 (Xalt = 0,75m;  Xrel = 1/3;  Xagi = 750rpm). 

 

 

4.5.4.2) Condições operacionais para razão  O/A fixa em 1/3 e altura do leito orgânico 

fixa em 1,00 m variando-se os valores da agitação (máximo expandido 820rpm).  

 

Na análise da figura 4.22 observa-se que para as vazões de 66L/h a eficiência é 

crescente, iniciando-se com 55% para concentrações de 150ppm, aumentada para valor igual 

a 95% de 350 ppm para concentração acima de 900ppm até o limite de concentração máxima 

(1797ppm).  

Para vazões de 80L/h observa-se uma eficiência de 35% para concentrações de 

150ppm. A eficiência atinge valores ≥ 95% para valores acima de  1100 ppm até o limite 

máximo estudado da concentração. 

Em vazões de 94 L/h, a eficiência inicia-se com 25% para concentrações de 150 ppm. 

Atinge-se numa faixa de 1200ppm até 1797ppm a eficiência ≥ 95%.  

Observa-se uma região acima do máximo valor (>95%) iniciando-se com 1350 ppm e 

médias e altas vazões de 75 L/h até 94 L/h.  Este máximo ocorre como um deslocamento da 

região em direção a maior concentração e aumento da vazão de forma direta. 
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Figura 4.22. Curvas de nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e Vazão efetiva total.  

(Xalt = 1,00m;  Xrel = 1/3; Xagi= 820rpm). 

 

 

4.5.4.3) Condições operacionais para razão  O/A fixa em 1/3 e altura do leito orgânico 

fixa em 1,00 m variando-se os valores da agitação (mínimo expandido 680rpm).  

 

 

Na análise da Figura 4.23 observa-se que para as vazões de 66L/h a eficiência é ≥87% 

para uma faixa de concentrações de 150ppm a 950ppm. Acima deste valor a eficiência de 

separação decresce até atingir 39% no limite de concentração máxima (1797ppm).  

Para vazões de 80L/h observa-se uma eficiência de 80% para concentrações de 

150ppm. A eficiência atinge valores de 87% para valores entre 320 e 800ppm. Acima desta 

concentração a eficiência decresce até atingir 46% no limite máximo estudado da 

concentração. 

Em vazões de 94 L/h, a eficiência inicia-se com 66% para concentrações de 150 ppm. 

A eficiência cresce aumenta para 73% numa faixa entre 490ppm e 1200ppm. Acima desta 

concentração a  eficiência decresce para atingir no limite de estudo 53%.  

A região de eficiência máxima (> 87%) desloca-se em direção às menores 

concentrações (≤ 320ppm) e menores vazões (≤70 L/h). 
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Figura 4.23. Curvas de Nível para a eficiência de separação do MDIF, com a combinação da 

variação dos fatores teor de óleo em água e Vazão efetiva total.  

(Xalt = 1,00m; Xrel = 1/3; Xagi= 680 rpm). 

 

 

4.5.4.4) Análise global da superfície de resposta e curvas de nível da eficiência de 

separação:  teor de óleo em água na alimentação vs. Vazão efetiva total para as Figuras 

4.20 a 4.23. 

 

 

A análise preliminar da variação da eficiência de separação em função da combinação 

das variáveis  teor de óleo em água na alimentação e Vazão efetiva total, demonstra uma 

concordância com os estudos das três combinações estudadas anteriormente.  

Inicialmente, manteve-se os três fatores no ponto central e analisou-se a combinação 

entre as duas variáveis em estudo, tendo como resposta uma eficiência de separação do MDIF 

de 77%. O deslocamento de maior eficiência foi em direção aos valores de mais alta 

concentração (≥400ppm) e altas vazões 

Observaram-se os resultados preliminares das duas combinações realizadas 

anteriormente e optou-se por fixar a altura de 1,00m e relação O/A em 1/3, pois possuem a  

melhor performance, e variar  a agitação nos seus valores limites. 
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Fixando-se a agitação em 820rpm, observou-se que a eficiência de separação obteve 

um valor de 95%. A região de máxima eficiência (>95%) abrange e desloca-se em direção a 

faixa de mais alta concentração (≥1350ppm) e médias e altas vazões (>75 L/h).  

O resultado da eficiência de separação foi de 87% quando se fixou os valores de 

agitação para 680 rpm. A região de máxima eficiência (> 87%) atinge a área de baixa 

concentração (≤320ppm) e baixas vazões (≤70L/h). 

 A análise destes resultados demonstra que as maiores eficiências são obtidas (>95%) 

para altas vazões e agitações, deslocando-se para a região de alta concentração, para valores 

fixos de 1,00m e relação O/A de 1/3.  

Para baixas agitações, em toda a faixa de vazão estudada, com o aumento da 

concentração de óleo apresentam-se com as piores performances (≤53%). A eficiência para as 

baixas concentrações, com altas agitações, foram próximas de 55%. Com os dados obtidos 

deduz-se que baixas agitações à altas concentrações e altas vazões, mantidas as condições de 

altura 1,00m e relação O/A de 1/3, representam a pior performance desta combinação 

estudada. 

Estes resultados estão em concordância com os valores obtidos por diversos autores 

que trabalharam anteriormente com o MDIF, com foco nos trabalhos de, Paulo et al 

(1993,1994), Hadjiev & Aurelle (1995) e  Chiavenato (1999). É possível que a alta vazão 

produza uma gota de menor diâmetro, mas percorra o leito orgânico com maior velocidade e 

menor tempo de residência. Quando associa-se a baixas concentrações, é provável que o 

número de gotas transportadas no interior da portadora seja baixa, dificultando a coalescência 

gota transportada-gota transportada, possibilitando um  aumento no tempo ascendente até a 

coalescência. Nesta competição, o tempo ascendente torna-se maior, permitindo o arraste das 

gotas transportadas junto a corrente de gotas portadoras na saída do aparelho. 

Por outro lado, existe a possibilidade de vazões mais baixas produzirem gotas 

transportadoras de diâmetros maiores, mas de também terem um maior tempo de regime. 

Neste embate o tempo de coalescência até a superfície da portadora é menor facilitando a 

coalescência. 
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4.6) Simulações de interesse industrial. 

 

 
 Com base na Equação (25), que representa o modelo empírico para o funcionamento 

hidrodinâmico do MDIF, são feitas a seguir duas simulações em condições possíveis de  

ocorrer na indústria. Estas simulações podem inclusive orientar o início do estudo de 

extrapolação de escala para uma unidade MDIF de porte semi-industrial ou industrial. 

Para a indústria, além do fator eficiência, um dos fatores que é muito importante é o 

investimento e o custo de determinada demanda de interesse. Analisa-se resumidamente todas 

as variáveis estudadas neste trabalho e seu impacto econômico na indústria. 

a)  Teor de óleo emulsionado na água de formação: como trata-se de uma variável de 

pouco controle industrial, verifica-se que nas unidades de produção esta variável pode 

atingir valores acima de 1000 mg/L, enquanto que à montante de flotadores atinge 

teores menores que 150 mg/L. O descarte para o ambiente, segundo a Resolução do 

CONAMA n° 20, deve ser abaixo de 20 mg/L; 

b) O volume de orgânico utilizado é um fator de atenção por parte da indústria. Os custos 

de transporte, armazenagem, energia e as formas de descarte ou reaproveitamento, 

tornam necessário que o volume utilizado seja o menor possível; 

c) A vazão total é uma variável importante  na indústria. Por exemplo, uma determinada 

unidade de produção pode trabalhar com a sua carga de entrada variando desde baixas 

a altas vazões. Quanto maior a vazão total que o aparelho possa trabalhar, mais 

econômico se torna o processo. 

d) A agitação da câmara de mistura tem como limitante o tamanho do agitador, consumo 

de energia e manutenção. Quanto menor o consumo de energia, melhor; 

e) A altura do leito orgânico: Os custos de investimento na fabricação da coluna e de 

manutenção são menores para colunas menores. 

 

Após esta análise resumida da faixa de trabalho que é interessante para a indústria, 

realizam-se duas simulações com a equação do modelo, para dois estágios do MDIF, 

trabalhando em série, conforme Figura 4.24. 
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Tabela 4.6. Valores de eficiência para simulação do MDIF com alta concentração. 

 

Variável 1o Estágio 2o Estágio 

Concentração entrada (ppm) 1500 30 

Relação O/A 1/6 1/6 

Vazão total  (L/h) 94 94 

Agitação (rpm) 800 680 

Altura leito orgânico (m) 1,00 1,00 

Eficiência Separação (%) 98 56 

Concentração Saída (ppm) 30 13 

 

 

 

 

4.6.2) Simulação da eficiência de separação do MDIF para baixas concentrações. 

 

Mantendo-se a relação O/A de 1/6 o que é uma condição vantajosa para a indústria, 

fez-se uma simulação através da Equação (25) no caso de baixas concentrações de teor de 

óleo em água para o primeiro estágio. As demais variáveis independentes foram mantidas 

para a operação com o segundo estágio. Obteve-se uma eficiência de separação de 61% para o 

primeiro estágio corresponde a uma redução do teor de óleo de 100 para 39 ppm. 

Alimentando-se o segundo estágio com esta concentração de saída do primeiro, obteve-se 

uma redução adicional que correspondeu a uma eficiência de 61% para o estágio e uma 

eficiência global de 85%.    
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Tabela 4.7. Valores de eficiência para simulação do MDIF com baixa concentração. 

 

Variável 1o Estágio 2o Estágio 

Concentração entrada (ppm) 100 39 

Relação O/A 1/6 1/6 

Vazão total  (L/h) 90 90 

Agitação (rpm) 680 680 

Altura leito orgânico (m) 1,00 1,00 

Eficiência Separação (%)  61 61 

Concentração Saída (ppm) 39 15 
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Capítulo 5. Conclusões 

5 . Conclusões 

 
5.1) Análise conclusiva 
 

 

Baseando-se nos resultados apresentados e discutidos, apresentam-se as principais 

conclusões do presente trabalho: 

 

1. Todas as cinco variáveis independentes estudadas são estatisticamente significantes na 

determinação da variável dependente “eficiência de separação” do MDIF;  

 

2. Obteve-se um modelo empírico  estatisticamente significante e útil para fins preditivos  

da eficiência de separação do MDIF. O ajuste entre os pontos experimentais e os 

pontos determinados pela equação do modelo foi extremamente satisfatório. 

 

3. A interação entre as variáveis teor de óleo na água de alimentação e agitação na 

câmara de mistura, tem elevada significância estatística, sendo bastante forte esta 

relação.  

 

4. A altura do leito orgânico, para a faixa estudada, apresentou uma melhor performance 

para 1,00m em relação as demais, tanto para situações de altas vazões e altas 

agitações,  como para baixas vazões e baixa agitação. 

 

5. A relação O/A para a faixa de estudo, apresentou um melhor desempenho no ponto 

central 1/3. Esta relação esteve sempre presente quando se obteve boas eficiências de 

separação em toda a faixa estudada.  

 

6. Mantendo-se fixos os valores de altura do leito em 1,00m e relação O/A em 1/3, 

observou-se que uma alta agitação (≥750rpm), alta concentração (acima de 1000 ppm) 

e alta vazão (≥80L/h), conduziram aos melhores resultados de eficiência de separação.  
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7. As eficiências de separação obtidas para avaliar o desempenho do MDIF, aplicam-se a 

apenas um estágio de separação. Entretanto, pela característica do aparelho, pode-se 

implantar várias unidades em série com variações nas vazões totais, relação O/A, 

agitação e altura que possibilitem a obtenção de uma maior eficiência global do 

sistema em estudo. 

 

8. As simulações em condições interessantes para a indústria atestam que o aparelho 

pode se constituir numa alternativa viável para o tratamento de águas residuais 

contaminadas com óleo na indústria do petróleo. 

 

9. Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram excelente concordância com os 

resultados de trabalhos anteriores realizados com o misturador-decantador à inversão 

de fases voltados para a hidrodinâmica do aparelho. Por exemplo, sempre ficou 

evidenciado em trabalhos anteriores a melhor eficiência de separação a altas vazões, o 

que também se constata presentemente. Outros aspectos hidrodinâmicos previamente 

relatados, também encontram respaldo no atual trabalho. Entre eles: maior eficiência 

para maiores concentrações na alimentação, maior altura do leito orgânico, maior 

relação O/A. 

 

 

5.2 ) Sugestões para trabalhos futuros 
 

 

Com relação à complementação do planejamento experimental: 

 

1. Deslocar a faixa de estudo para a região de menor concentração (<150ppm), aplicando 

um planejamento fatorial completo em dois níveis; 

2. Deslocar a faixa de estudo para a região de relação O/A de 1/6, aplicando um fatorial 

completo em dois níveis; 

3. Deslocar a faixa de estudo para a região de vazão acima de 94 L/h,  (possibilidade de 

obtenção de leito denso ou empacotado); 

4. Deslocar a faixa de estudo para a região de maiores alturas que 1,00 m e alturas 

menores que 0,50m; 
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   Com relação a aspectos relacionados à hidrodinâmica do equipamento MDIF: 

 

1. Realizar ensaios com  uma maior altura da câmara de separação; 

2. Alterar configuração do prato perfurado ( maior número de furos; maior diâmetro dos 

furos; diversificar configuração do calibrador); 

3. Realizar testes com a gasolina natural diluída em aguarrás, como extratante; 

4. Correlacionar o arraste de água para o vaso separador de arraste com a presença de 

emulsão no interior do decantador. 

5. Otimizar o tempo das análises, propondo a análise por espectrofotometria de absorção 

molecular utilizando como solvente a aguarrás; 

6. Testar as águas de formação do Pólo Industrial de Guamaré e Plataformas do Rio 

Grande do Norte; 

7. Obter um modelo determinístico capaz de prever o funcionamento hidrodinâmico do 

decantador do aparelho. 

8. Comparar os resultados do modelo empírico com os do modelo determinístico.   
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Anexo 1 

 

1) Análise gravimétrica do teor de óleos e graxas (TOG).( PETROBRAS,1998 ). 

 

1.1) A aparelhagem e materiais usados para a determinação do TOG: 

a) Balança analítica eletrônica, com precisão de 0,0001 g; 

b) Estufa; 

c) Dessecador de vidro, com sílica gel como agente dessecante; 

d) Stand (suporte para funil de separação); 

e) Aparelho rotavapor TE 120 (TECNAL); 

f) Papel de filtro Whatman 540; 

g) Pera; 

h) Papel absorvente macio; 

i) Termômetro graduado de –10 oC a 110 oC;  

j) Garrafas para amostra com capacidade de 1000 mL, com boca larga e tampa 

rosqueada plástica; 

k) Funil de separação formato pera de 2.000 mL; 

l) Proveta graduada de 1000 mL; 

m) Funil de filtração; 

n) Balão de destilação de fundo chato de 250 mL; 

o) Papel indicador de Ph; 

p) Becker de 1000 mL; 

1.2) Reagentes utilizados: 

a) Hexano PA- mistura de isômeros (C6H14); 

b) Cloreto de sódio (NaCl); 

c) Ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado; 
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d) Sulfato de sódio anidro (Na2SO4); 

e) Água destilada . 

1.3) Lava-se a vidraria com água e detergente, mistura sulfocrômica e água destilada. 

em seguida,  a vidraria é lavada com hexano PA. Após,  é secada em estufa a 105 
oC +/- 5oC por 1 hora;  

1.4) Coloca-se a vidraria para esfriar no dessecador por 1 hora; 

1.5) Tara-se o balão de destilação, tomando-se sua massa em balança analítica. O balão 

somente foi tocado usando-se luvas cirúrgicas; 

1.6) As garrafas de amostra da entrada e saída da coluna jamais foram subdividas ou 

somadas e, quando não foram analisadas imediatamente após a coleta,  foram 

preservadas usando 5 mL da solução H2SO4 (1:1), até garantir um Ph igual ou 

menor que dois e mantidas sob refrigeração a 4 oC), fins garantir a 

representatividade da amostra, no máximo por 24 horas.; 

1.7) Realizar a análise em duplicata, ou seja, duas garrafas para cada amostra; 

1.8) Adiciona-se 5 g de NaCl à amostra e agita-se vigorosamente; 

1.9) Transfere-se toda a amostra para um funil de separação de 2000 mL. O funil deve 

ser mantido fechado e em posição vertical preso por anel e stand; 

1.10) Abre-se a garrafa vazia e adiciona-se 30 mL de hexano PA (volume medido em 

proveta), agita-se vigorosamente durante 3 minutos e, em intervalos de 30 

segundos, coloca-se o frasco na posição vertical com a tampa voltada para a parte 

superior e alivia-se cuidadosamente a pressão interna; Após trasnfere-se o volume 

interno para o funil de separação de 2000 mL.  Fecha-se o frasco; 

1.11) Tampa-se o funil de separação e agita-se vigorosamente por 30 segundos. Coloca-

se o funil invertido e abre-se a torneira para aliviar a pressão interna. Repete-se 

estas operações de agitação e alívio de pressão por mais 4 vezes; 

1.12) Repete-se a operação de adição de hexano PA ao frasco vazio por mais duas vezes 

com volumes de 30 mL e 40 mL. Seqüencialmente, as etapas de transferência ao 

funil de separação , agitação e alívio de pressão também são repetidas, conforme 

relatado anteriormente; 
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1.13) Coloca-se o funil no stand e deixa-se em repouso na posição vertical por 30 

minutos, inspecionando visualmente a separação gravimétrica entre as duas fases; 

Caso a interface água/hexano seja perfeita (sem emulsão) ou apresente uma 

camada de emulsão entre a água e o hexano de até 5 mL, segue-se para a etapa 

seguinte; 

1.14) Drena-se a fase aquosa para dentro de um becker de 1000 mL, evitando de passar a 

fase orgânica para o mesmo. Transferir esta fase aquosa para uma proveta 

graduada de 1000 mL e anotar o volume; 

1.15) Drena-se a fase orgânica para o balão de destilação, antes fazendo-a passar por um 

funil de filtração de vidro, raiado, contendo papel de filtro Whatman 540 e 10 

gramas de sulfato de sódio anidro, previamente umedecidos com hexano PA. O 

filtrado é recolhido para o balão de destilação, que já encontrava-se tarado com 

massa Mi (em mg); 

1.16) Adiciona-se 20 mL  de hexano PA ao funil de separação. Agita-se vigorosamente 

por 3 minutos. Coloca-se o funil invertido e alivia-se a pressão interna a cada 30 

segundos; transfere-se , passando pelo funil de vidro, o volume até o balão de 

destilação; 

1.17) Em capela, instala-se o balão de destilação, contendo a mistura hexano PA e 

petróleo no aparelho rotavapor. Usa-se água destilada no banho de aquecimento, 

cuja temperatura é mantida estável em 71 oC. Usam-se bolinhas de plástico para 

prevenir evaporação excessiva da água. Liga-se o vácuo, produzindo uma pressão 

de xx mm coluna de água. Mantém-se a evaporação por 40 minutos, até a 

eliminação do hexano PA; 

1.18) Após desligar o banho, mantém-se o vácuo por 1 minuto; 

1.19) Aguardar a temperatura baixar até 40 oC e retirar o balão de destilação; 

1.20) Seca-se as paredes externas do balão de destilação com papel macio, evitando 

fibras aderentes às paredes. Procedimento acompanha luvas cirúrgicas; 

1.21) Transfere-se o balão para o dessecador de vidro fechado(sem vácuo) por 1 hora 

para resfriamento; 

1.22)Após o resfriamento, pesar em balança analítica e anotar a massa final Mf. 
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1.23) O cálculo da concentração de hidrocarbonetos na amostra original, foi   realizado 

utilizando a seguinte equação: 

TOG = ( Mf – Mi ) . 106 / V     (26) 

Onde: 

TOG =  teor de óleo e graxas na amostra original, em miligramas por litro; 

Mf = massa de hidrocarbonetos obtida no teste, em gramas; 

Mi = massa do balão de destilação obtida na taragem, em gramas; 

V = volume da amostra original da água oleosa, em mililitros. 

1.24) Calcula-se a média dos dois resultados obtidos para as duas amostras do teste 

em duplicata, observando a não ultrapassagem da diferença entre ambas de 5 porcento. 

Invalidar, caso contrário. 
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Anexo 2 

Levantamento das curvas características das bombas de aquoso e orgânico 

 

Teste de vazão volumétrica da  bomba do orgânico (Netzsch do Brasil – modelo 

3NP06, cavidade progressiva, capacidade máxima de 100 L/h) e da bomba do aquoso 

(Micropump - Cole-Parmer Inst. Co – modelo 120.000-110, tipo engrenagem, com 

capacidade máxima de 100 L/h) :  A relação volumétrica entre as vazões dos componentes 

orgânico e aquoso (razão O/A) é um das variáveis estudadas neste planejamento. Desta forma, 

a possibilidade de desgaste dos componentes internos das bombas é fonte de erros 

sistemáticos no experimento. Assim, realizou-se a checagem das vazões volumétricas 

utilizando-se a equação anterior de uso na dissertação de Chiavenato (1999) . Comparando-se 

a curva característica da bomba de orgânico após 1000 horas de uso com a curva característica 

desta bomba quando nova, verificou-se uma redução de 45%, em vazão efetiva. Na curva 

característica obtida da bomba do aquoso usada verificou-se uma redução de 33% da vazão 

efetiva desta bomba quando nova. Nos dois casos, o desgaste de algumas partes internas das 

bombas foi considerável, ressaltando-se que o desgaste do estator da bomba de cavidade 

progressiva foi mais pronunciado que o desgaste das engrenagens para bomba a engrenagem. 

Desta forma, as Equações utilizadas são: 

a. Para bomba do orgânico: 

 

f =  (Qo + 0,0936874) / 0,6676               (27) 

onde: 

f = freqüência aplicada à bomba (Hz); 

Qo = vazão do orgânico ( L/h ); 

 

b. Para Bomba do aquoso: 

 

S = Qa / 15,0644             (28) 

onde: 

S = posição do seletor; 

1. Qa = vazão do aquoso (L/h ). 
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As curvas características para as bombas foram levantadas através da construção do  

seguinte aparato de medição composto das seguintes  vidrarias de laboratório; 

a) becker de 2000 mL; 

b) proveta de 1000 mL; 

c) bureta; 

d) cronômetro digital; 

e) água  destilada; 

f) termômetro. 

 

O fluido utilizado na construção das curvas foi a água destilada. Na sucção da bomba 

era acoplado um béquer contendo água destilada, à temperatura de 20 oC. Parte deste volume 

era transferido pela bomba para uma proveta graduada e, posteriormente, para uma bureta de 

precisão, sendo  realizada a medição. Fazendo-se a medição do tempo decorrido para a 

transferência, tem-se a vazão para aquela condição. O procedimento era realizado em 

triplicata  para cada posição do seletor (bomba do aquoso) ou do freqüencímetro (bomba do 

orgânico), realizando-se ao final a média dos três valores de vazão. Com os dados obtidos 

plotou-se  um gráfico (curva característica) e por regressão linear se obteve a equação 

característica das bombas.  

Obteve-se uma curva característica de vazão  e a equação do modelo para cada bomba, 

com coeficientes de correlação de 0.994576 e 0.999903 para as bombas de aquoso e orgânico, 

respectivamente. Observa-se que o coeficiente de correlação para a bomba de orgânico é 

superior ao obtido para a bomba de fase aquosa. De fato, o controle de vazão através do 

freqüencímetro torna o fluxo de fluido mais constante.  
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Anexo 3 

 

Tabela A.1. Parte da tabela de pontos de percentagem da distribuição F, 5%.(fonte: Barros 

Neto; Scarmínio; Bruns, 2001) 

 

V2/V1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.9 245.9 248.0

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43 19.45

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77 
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Anexo 4 

 

A tabela A.2 é assim descrita: 

a) coluna 1: Autores dos artigos analisados; 

b) coluna 2: coeficiente de regressão da equação do modelo; 

c) coluna 3: Valor P do coeficiente de regressão da variável independente ou da interação; 

d) coluna 4: Efeito estimado, calculado pela razão entre os efeitos estimados e seus 

respectivos desvios padrões, apresenta na carta de Pareto da  Figura 4.1; 

e) coluna 5: Razão entre o efeito do fator calculado pelo programa Statistica e o valor do 

fator tabelado ao nível de 95% (F1,n -p ). 

 

 

Tabela A.2.  Comparativo entre artigos de planejamento experimental e o planejamento do 

MDIF. 

Autores R2 Valor P Efeito estimado 

(valor absoluto) 

Fcal/Ftab 

Andrade et al,1991. 0,9852 ≤ 0,80 ≥ 0,30 ≥ 0,0143 

Buchweitz & Bruno apud 

Barros et al, 2001 

0,9531 ≤ 0,60 ≥ 0,58 ≥ 0,0645 

Brunhara-Salum,1997 0,83077 ≤ 0,13 ≥ 1,50  ≥ 0,5696 

Vasconcelos et al, 2000 0,84938 ≤ 0,48 ≥ 0,70 ≥ 0,1148 

Neves, 2000. 0,97421 ≤ 0,16 ≥ 1,40 ≥ 0,4951 

Avelino et al, 1999 0,8255 ≤ 0,77 ≥ 0,29 ≥ 0,0174 

Linko et al, 1993 0,96328 ≤ 0,78 ≥ 0,29 ≥ 0,0150 

Fernandes Jr, 2002 

(planejamento do MDIF) 

0,98981 ≤ 0,67 ≥ 0,47 ≥ 0,0283 
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