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RESUMO: Este trabalho objetiva determinar a melhor metodologia para auxiliar na predição 

de variáveis operacionais de um novo design de misturador-decantador aplicado ao tratamento 

de águas produzidas da indústria do petróleo, que vem sendo denominado de MDIF 

(Misturador-Decantador à Inversão de Fases). Os dados utilizados neste estudo foram obtidos 

da Unidade de Tratamento de águas produzidas, denominada de UT-MDIF, que se encontra 

instalada em uma das estações de tratamento de efluentes (ETE) da PETROBRAS/UO-

RNCE. A importância em determinar a melhor metodologia que permita a predição dos 

resultados das eficiências de separação e extração do equipamento, contribui de forma 

significativa para otimização das variáveis operacionais para o controle da unidade. O estudo 

se baseou na comparação dos resultados das eficiências experimentais (E) obtidas pela UT-

MDIF, com os resultados das eficiências obtidas pela equação do modelo do planejamento 

estatístico (Eplan), gerado pelo programa Statistica Experimental Design® (versão 7.0), e com 

a utilização de uma equação utilizando modelagem com base em análise dimensional (Ecalc). 

Os resultados mostram que a equação decorrente do planejamento estatístico é capaz de 

predizer, com boa aproximação, os resultados de eficiência a serem obtidos com a unidade, 

possibilitando uma melhor confiabilidade dos dados, no que se refere à condição que antecede 

uma corrida operacional. O desvio médio entre a equação proposta e os dados experimentais é 

de 0,13%. Por outro lado, a eficiência calculada pela equação da análise dimensional pode 

apresentar desvios relativos importantes (até 70%). Desta forma, o planejamento estatístico 

experimental se confirma como sendo uma ferramenta confiável, no que se refere ao 

tratamento dos dados experimentais da UT-MDIF. 

 

Palavras-chave: Engenharia Ambiental; Processo de Separação; Misturador-Decantador à 

Inversão de fases; Análise Dimensional; Planejamento Experimental; Água Produzida. 

 

 

 



 

 

MORAES, Norberto Araújo de – Comparison between experimental design and 

dimensional analysis in mixing and separation operations for oil-water systems. Post-

Graduation in Chemical Engineering – UFRN – Natal/RN – Brazil. Concentration Area: 

Separation Processes and Environment. 

 

ABSTRACT : This work aims to determine a better methodology to help predicting some 

operational parameters to a new design of mixer-settler on treating wastewater produced by 

petroleum industry, called MDIF (Misturador-Decantador à Inversão de Fases/ Mixer-Settler 

based on Phase Inversion – MSPI). The data from this research were obtained from the 

wastewater treatment unit, called MSPI-TU, installed on a wastewater treatment plant (WTP) 

of PETROBRAS/UO-RNCE. The importance in determining the better methodology to 

predict the results of separation and extraction efficiency of the equipment, contributes 

significantly to determine the optimum operating variables for the control of the unit. The 

study was based on a comparison among the experimental efficiency (E) obtained by 

operating MSPI-TU, the efficiency obtained by experimental design equation (Eplan) from the 

software Statistica Experimental Design® (version 7.0), and the other obtained from a 

modeling equation based on a dimensional analysis (Ecalc). The results shows that the 

experimental design equation gives a good prediction of the unit efficiencies with better data 

reliability, regarding to the condition before a run operation. The average deviation between 

the proposed by statistic planning model equation and experimental data was 0.13%. On the 

other hand, the efficiency calculated by the equation which represents the dimensional 

analysis, may result on important relative deviations (up 70%). Thus, the experimental design 

is confirmed as a reliable tool, with regard the experimental data processing of the MSPI-TU. 

 

Keywords: Environmental Engineering; Separation Process; Mixer-Settler based on Phase 

Inversion; Dimensional Analysis; Experimental Design; Treatment of Industrial Wastewaters. 
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1. Introdução Geral 
1.1.  Considerações iniciais 

A falta da água é apontada como o principal problema a ser enfrentado no mundo nas 

próximas décadas. A poluição devido às indústrias é expressiva e merece controle especial.  

O tratamento dos efluentes líquidos provenientes da indústria petrolífera requer 

dimensões e gastos energéticos apreciáveis tendo em vista as grandes vazões desses efluentes. 

Entre os diversos efluentes gerados na indústria do petróleo, encontram-se as águas de 

produção ou águas produzidas, cuja composição varia com o tempo de exploração do 

reservatório (Barros Júnior, 2001). A quantidade de água produzida associada ao petróleo 

varia muito, podendo atingir valores de até 90% em volume extraído, à medida que os campos 

de produção se encaminham para a fase madura (Thomas, 2004). Esta água comumente 

possui concentrações de óleos e graxas (TOG) elevados, acima de 2000 ppm, além de outros 

contaminantes. 

Dentre estes contaminantes encontram-se os metais pesados, cuja concentração 

nestes efluentes pode exceder os limites permissíveis pela legislação em vigor, constituindo-

se em um grave problema ambiental (Braile e Cavalcanti, 1979).  

A escolha de um método para o tratamento da água produzida, que alie índices cada 

vez menores de substâncias tóxicas e baixo custo, é de extrema importância, e em geral está 

associada à aplicação da água tratada. Faz-se necessário, então, a procura constante de novos 

meios de tratamento mais eficientes e viáveis. 

Despontando como uma tecnologia inovadora e ambiental, vem sendo proposto o 

tratamento da água produzida por meio do aparelho Misturador-Decantador à Inversão de 

Fases – MDIF. O aparelho vem sendo desenvolvido pela equipe de pesquisadores 

pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – PPGEQ da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, tornando-se uma tecnologia 

alternativa aos tratamentos convencionais.  

Além de resolver os problemas referentes ao tratamento das águas emulsionadas com 

óleo, o MDIF pode ser adaptado para promover a extração de metais pesados existentes na 

água produzida. O seu design vertical, ocupando pouco espaço nas unidades de produção, as 
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facilidades de operação, manutenção e automação são vantagens deste equipamento em 

relação aos equipamentos convencionais (Hadjiev et al., 2004; Hadjiev e Paulo, 2005). 

Com base nos bons resultados obtidos com o protótipo de laboratório que já 

renderam diversas publicações (regionais, nacionais e internacionais) e um 2º lugar (menção 

honrosa) no prêmio OPP-ABEQ/1999, o MDIF encontra-se atualmente em escala piloto ou 

semi-industrial, apresentando a denominação de UT-MDIF (Unidade de Tratamento – MDIF) 

A UT-MDIF foi desenvolvida por Fernandes Jr. (2006). O equipamento foi 

concebido para um fator de escala de 100 vezes do aparelho de laboratório, o que representa 

uma vazão média de 10 m3/h, encontrando-se instalado na ETE - Estação de Tratamento de 

Efluentes no Pólo Industrial de Guamaré/RN – PETROBRAS. Todos os cálculos de 

extrapolação de escala levaram em consideração o tratamento de águas oleosas com 

concentrações de óleo na faixa entre 50 e 150 mg/L e tendo como solvente orgânico a 

aguarrás mineral. 

Buscando aprimorar cada vez mais o equipamento, este trabalho pretende estabelecer 

uma metodologia que auxilie na identificação das condições ideais de processo da UT-MDIF, 

o que possibilitará uma avaliação rápida da eficiência de separação e extração do 

equipamento.  

Os seguintes objetivos específicos foram desenvolvidos: 

• Verificar a influência da adição de óleo de coco (agente extratante para metais 

pesados) na eficiência de separação da UT-MDIF, visto que esta é uma nova 

variável a ser considerada na avaliação dos resultados do MDIF industrial; 

• Aplicar a metodologia de planejamento estatístico para verificar a influência das 

variáveis de processo, sobre os resultados de eficiência de separação / extração da 

UT-MDIF; 

• Utilizar a metodologia de análise dimensional na elaboração de correlações, que 

auxiliem na predição de variáveis da UT-MDIF, buscando a melhoria da 

eficiência de separação e extração do equipamento; 



Capítulo 1. Introdução 

 

22 

• Realizar um comparativo das eficiências de separação da UT-MDIF, utilizando 

os resultados do planejamento experimental em comparação aos resultados 

calculados através do planejamento estatístico e análise dimensional. 

Para um melhor entendimento dividiu-se este trabalho em capítulos. Iniciando-se por 

esta introdução, correspondente ao Capítulo 1.  

O Capítulo 2 abrange a revisão da literatura, compreendendo tópicos teóricos e o 

estado da arte.  

No Capítulo 3 descreve-se a metodologia experimental aplicada à operação da UT-

MDIF e a utilização das metodologias de planejamento estatístico e análise dimensional 

desenvolvidas neste estudo. 

 Os resultados obtidos são apresentados e discutidos no Capítulo 4 e serviram como 

base para as conclusões descritas no Capítulo 5. Por fim, no Capítulo 6 estão apresentadas as 

referências bibliográficas consultadas para realização deste trabalho. 
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2. Revisão Bibliográfica 
2.1. Petróleo 

A definição morfológica vem do latim: petra = pedra e oleum = óleo (Thomas, 

2004). O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos resultantes de processos físico-químicos 

sofridos pela matéria orgânica que se depositou juntamente com fragmentos de rochas durante 

a formação de bacias sedimentares, há milhões de anos, podendo ser encontrado nos estados 

sólido, líquido e gasoso, estando sempre agregado a certa quantidade de CO2, O2, N, H2S e 

metais. 

Segundo Barros Júnior (2001) o petróleo, no estado líquido, é chamado de “óleo cru” 

ou simplesmente de “óleo”.  

Os hidrocarbonetos são classificados e agrupados em séries, e as mais comumente 

encontradas são: as parafinas ou alcanos (cadeias abertas saturadas, com fórmula CnH2n+2) que 

possuem de 1 a 70 átomos de carbono, sendo o metano o constituinte mais simples; os 

hidrocarbonetos insaturados (que são produzidos em refinarias) têm como constituinte mais 

comum o alceno, caracterizado por possuir uma ligação dupla entre os átomos de carbono. 

Quando ocorre uma tripla ligação é denominado de Alcino cuja fórmula é CnH2n-2; os 

aromáticos são hidrocarbonetos cíclicos insaturados e sua fórmula depende do número de 

anéis com seis átomos de carbono; os cíclicos-parafínicos ou ciclanos denominados de cadeia 

saturada que são conhecidos na indústria de petróleo como naftênicos.  

Dentre as suas características, pode-se dizer que o petróleo no estado líquido é uma 

substância oleosa, inflamável, menos densa que a água e com cheiro característico (Thomas, 

2004). Quanto mais profundo for o poço, onde se encontra o petróleo, mais fluido este será. 

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

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

fenômeno de fluorescência pela presença de hidrocarbonetos aromáticos (Leinz e Amaral, 

1975). Todas essas propriedades são decorrentes do campo onde o óleo é produzido. 
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2.2. Água produzida 

O termo água produzida ou água de produção é dado a toda água carreada junto com 

o óleo (petróleo), seja ela proveniente da formação geológica (água de formação) ou água de 

injeção. 

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

reservatório são:  

a- Poços perfurados próximos à interface óleo/água; 

b- Poços produtores de óleo em etapa posterior de produção, em que houve o 

avanço da frente d’água até o poço; 

c- Falha no revestimento do poço, ocasionada por uma cimentação mal feita em um 

ponto acima da zona produtora de óleo, permitindo contato entre zonas, e; 

d- Recuperação secundária, onde água na forma líquida ou vapor é injetado no 

reservatório visando aumentar ou manter a produção de óleo. 

De acordo com Fernandes Jr. (2002) a água pode estar associada ao petróleo de duas 

formas: na forma livre (fase diferente do óleo), ou seja, não está intimamente associada ao 

óleo, ou; na forma emulsionada, que é uma mistura íntima natural entre o óleo e a água ou 

criada por cisalhamento no interior de equipamentos (bombas, válvulas, etc.), gerando 

gotículas muito pequenas. O autor comenta que a água produzida é salina (salmoura) e 

contém sólidos dispersos (areia, argila, lodo, outros silicatos, gipsita) e teores de sais variando 

de 15.000 mg/L a 300.000 mg/L. Segundo Lima (1996) a corrosão em dutos e equipamentos 

está associada aos teores de cloretos e a incrustação está associada aos elevados teores de 

sulfatos e carbonatos. 

A quantidade de água produzida associada ao óleo varia muito, podendo alcançar 

desde valores da ordem de 50% em volume, até valores acima dos 90% à medida que se 

caminha para a fase madura dos campos de produção (Thomas, 2004). 

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

produtora de óleo é indesejada, ocasionando um maior custo de transporte, energia, 

armazenamento, superdimensionamento de tubulações, problemas de refino e problemas de 

corrosão e incrustação nos equipamentos e tubulações (Chapman, 1976). 
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Para Çakmakci et al. (2008) a água produzida é um dos efeitos indesejáveis mais 

importantes da produção de petróleo. Segundo Vegueria et al. (2002), em 1998 foram 

descartados um volume estimado de 9,3 x 106 m3 de água produzida só na bacia de Campos. 

As quantidades de água produzida são tão elevadas que representam um componente 

significativo nos custos de produção de óleo e gás (Veil et al., 2004). Azevedo (1998) 

considera a água produzida como o maior rejeito em volume de todo o processo de exploração 

e produção do petróleo, configurando-se assim como um grande problema operacional, 

gerencial e ambiental. 

Lima (1996) comenta que o efluente do pólo industrial de Guamaré é uma mistura de 

água produzida dos diferentes campos de extração de óleo e gás, que são parcialmente 

misturadas nas estações coletoras centrais e encaminhadas ao pólo de Guamaré. O autor 

também comenta que estas misturas nunca são totais e homogêneas, existindo variações na 

composição das misturas parciais nas estações coletoras e na mistura final em Guamaré. 

Apesar da variabilidade desse tipo de água produzida, sabe-se que alguns elementos 

têm presença obrigatória no efluente como orgânicos e sais (Souza, 2010). Para Bessa et al. 

(2001) os componentes básicos presentes na água de produzida podem ser agrupados em seis 

categorias principais: óleo, metais pesados, radionuclídeos, oxigênio dissolvido, aditivos 

químicos e sais. 

Para Sirivedhin e Dallbauman (2004) a variabilidade para a reutilização de águas 

produzidas depende primeiramente de sua composição química, que geralmente acarreta 

problemas econômicos e dificuldades técnicas no tratamento. 

Os métodos de disposição final das águas produzidas incluem disposição em águas 

superficiais (Woodall et al. 2001), disposição em alto mar e reinjeção em poços subterrâneos 

(Souza, 2010). De acordo com Souza e Furtado (2006) a opção mais utilizada pelas unidades 

da PETROBRAS na destinação das águas produzidas é o descarte, seja no oceano ou em sub-

superfícies, em formações não produtoras. 

 

2.3. Extração líquido-líquido 

Foust et al. (1982) descrevem a extração líquido-líquido como a transferência de um 

componente de uma solução para outra fase líquida que é relativamente insolúvel na primeira 
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solução.  Em muitos casos, os dois solventes são parcialmente solúveis um no outro, além do 

que a concentração do soluto pode influenciar na solubilidade mútua dos solventes. 

Para Coulson e Richardson (1989) a extração líquido-líquido é a separação dos 

constituintes misturados num líquido, por meio de um tratamento com um solvente extratante, 

no qual um ou mais dos componentes desejados se dissolvem preferencialmente neste 

solvente. Este deve ter, preferencialmente, baixo custo, ser de fácil recuperação, imiscível, de 

densidade diferente do composto que contém o soluto e este deve ter grande afinidade com o 

solvente (Henley e Seader, 1981). Os processos de transferência requerem contato íntimo 

entre solvente e solução, separação das duas fases resultantes e remoção e recuperação do 

solvente de cada fase. 

Jackson (1986) afirma que existem diversos mecanismos para transferência do metal 

da fase aquosa para a fase orgânica, podendo ser classificados de diferentes formas. 

Os metais existentes em soluções aquosas geralmente apresentam-se como íons. A 

presença de moléculas de água solvatante aumenta a similaridade entre o solvente iônico e 

soluto (Santana, 2008). Contrariamente, muitos solventes orgânicos têm caráter covalente, 

apresentando baixa constante dielétrica. Assim para efeito de transferência, o metal deve 

mudar para uma forma compatível com o do solvente orgânico. Os dois pré-requisitos para 

isso são a neutralização da carga e a troca das moléculas da água solvatante por ligantes do 

tipo covalente. 

Segundo Cox e Flett (1983), cátions metálicos podem reagir com ácidos orgânicos 

para formar complexos neutros que são preferencialmente dissolvidos pela fase orgânica, 

conforme Equação (1). 

++ +⇔+ nHMRRHnM n
n  

onde Mn+ é um cátion metálico de valência “n” e RH é o ácido orgânico. As espécies com 

barra estão presentes na fase orgânica. 

 

2.3.1. Equipamentos para extração líquido-líquido 

Henley e Seader (1981) classificam os equipamentos para extração líquido-líquido 

em: 

(1) 
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I. Misturadores-decantadores (Mixer-settlers): 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 os 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, formam-se gotículas formadas 

entre 1 a 1,5 µm, não podendo ser separadas, só coalescendo com outros métodos mais 

onerosos; 

II.  Coluna spray: apesar do baixo custo o uso é limitado a um ou dois estágios, sendo pouco 

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

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

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

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

para pequenos diâmetros, provocando altas perdas de carga; 

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

altas entre as fases ou para o caso de baixas diferenças de densidade entre as fases; 

VI.  Extratores centrífugos: utilizados no caso de baixa diferença de densidade entre as fases 

ou em situações de grande emulsificação. 

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 comuns. 

 (Fonte: Henley e Seader, 1981):  
Classe do 

Equipamento 
Vantagens Desvantagens 

Mixer-settlers 

a Bom contato; 

a Larga faixa de taxa de 
fluxo; 

a Alta eficiência; 

a Operação em vários 
estágios; 

a Scale-up seguro. 

a Alto custo elétrico; 

a Alto investimento; 

a Grande espaço para separação; 

a Necessita utilizar bomba interestágios 

Equipamentos de 
contato em 

contracorrente 
contínuo. 

a Baixo custo inicial; 

a Baixo custo de operação; 

a Simples construção. 

a Vazão limitada para pequenas 
diferenças de densidade; 

a Não opera com altas taxas de vazão; 

a Baixa a eficiência com o tempo; 

a Dificulta scale-up. 

Equipamentos de 
contato em co-

corrente 

a Boa dispersão; 

a Custo razoável; 

a Possibilidade de múltiplos 
estágios; 

a Relativa facilidade de scale-
up. 

a Vazões limitadas para pequenas 
diferenças de densidade; 

a Não permite operar em sistemas 
emulsionadas; 

a Não permite operar com altas taxas 
de vazão. 

Extratores 
centrífugos 

a Operar com baixa diferença 
de densidade entre fases. 

a Baixo volume de controle; 

a Pequenos tempos de 
operação; 

a Pouco espaço requerido; 

a Baixo inventário de 
solvente. 

a Alto custo inicial; 

a Alto custo operacional; 

a Alto custo de manutenção; 

a Limitado número de estágios em 
unidades simples. 

 

 

2.4. Misturadores-decantadores 

Os misturadores-decantadores são uma classe de equipamentos utilizados em 

extrações do tipo líquido-líquido e variam desde um simples tanque com agitador, em que as 

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

separação, até a sistemas complexos onde a mistura é realizada em regime de jato, correntes 



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 

 

30 

simultâneas em bombas centrífugas ou mistura on-line por acessórios, injetores ou em 

orifícios ou bocais misturadores (Henley e Seader, 1981). 

Segundo Hadjiev e Paulo (2005) os misturadores-decantadores possuem grande 

importância na indústria em razão das vantagens que apresentam: fortes cargas operacionais, 

fácil operação e manutenção relativamente simples. Este tipo de equipamento é muito 

utilizado devido a sua alta eficiência (90 a 100% quando a mistura é completa), a sua grande 

faixa de operação e a sua utilidade em uma variedade de formas e tamanhos. 

O misturador-decantador é composto por duas zonas predominantes: uma câmara de 

mistura, onde se promove a dispersão de uma fase na outra; e uma câmara de decantação, 

local em que se realiza a separação das fases por gravidade (Chiavenato, 1999). 

Segundo Foust et al. (1982) os misturadores-decantadores utilizam dispositivos 

mecânicos para aumentar a dispersão das fases. Após a mistura íntima das fases, esta segue 

para um tanque de decantação onde as fases são separadas pela ação da gravidade. Caso a 

agitação seja muito forte, é possível se formar a emulsão, não podendo esta ser separada pela 

decantação gravitacional. 

A separação por gravidade não tem êxito quando dispersões líquido-líquido com 

gotículas muito pequenas, na faixa de 10 - 100µm, têm que ser separadas. Uma forma de 

solucionar esse problema é o uso do método de extração por solvente, onde a separação da 

gotícula é melhorada pela injeção de solvente na dispersão inicial (Paulo et al., 2005). Para 

partículas de tamanho pequeno há um aumento na transferência de massa, mas exigem um 

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

(Fernandes Jr., 2002). 

 

2.4.1. Misturador-decantador à inversão de fases - MDIF 

Os equipamentos usuais na separação de fases em sistemas líquido-líquido são os 

misturadores-decantadores e as colunas de separação. O ponto crítico de tais equipamentos é 

o grande espaço ocupado pela câmara de decantação necessária para se obter uma boa 

eficiência de separação entre fases, o que tem incentivado a pesquisa de novos meios práticos 

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

torna especialmente importante, quando existe limitação de espaço no layout da planta 

industrial, por exemplo, uma plataforma marítima para exploração de petróleo. 
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Uma alternativa para resolver o problema é feita através do “Método de Separação à 

Inversão de Fases”, que constitui a base do funcionamento deste novo design de misturador-

decantador. Segundo Chiavenato (1999) a inversão de fase num sistema líquido-líquido, em 

uma câmara de mistura agitada, ocorre quando a fase originalmente contínua passa a ser a 

fase dispersa. Para Hadjiev e Kuychoukov (1989) o método visa diminuir o tempo de 

residência e reduzir a distância entre uma gotícula da fase dispersa e a interface orgânico-

aquoso. 

O aparelho denominado MDIF (Misturador-Decantador à Inversão de Fases) vem 

sendo proposto para o tratamento de águas produzidas em campos produtores de petróleo. O 

MDIF tem se mostrado eficaz no tratamento de águas contendo até 2600 mg/L de óleo na 

forma emulsionada (Chiavenato e Paulo, 2000). O efluente obtido na sua saída tem se 

aproximado de 20 mg/L que é o teor máximo permitido pelos órgãos ambientais federais 

(Resolução CONAMA N° 357 – Art. 21 e 34 de 17/03/2005 e Resolução CONAMA N° 430 – 

Art. 16 de 13/05/2011). 

Fernandes Jr. et al. (2004a) comentam que o misturador-decantador à inversão de 

fases operando em condições de vazões específicas elevadas, ao contrário dos aparelhos 

convencionais, apresenta melhor desempenho. Outra vantagem é a disposição vertical do 

aparelho, representando um ganho ao economizar espaço no layout da planta de operação. 

Como grande vantagem em relação aos contactores convencionais, Paulo et al. (1994) 

ressaltam o fato do MDIF poder tratar até duas vezes mais a quantidade de solução que um 

aparelho horizontal de três vezes o seu volume, mantendo-se ou melhorando-se a eficiência de 

separação e extração. O MDIF mantém ainda as características gerais dos misturadores-

decantadores convencionais: fortes cargas operacionais, facilidade de operação e manutenção 

e partidas operacionais simples. 

O aparelho é constituído de quatro partes, mostrada na Figura 2.1:  

a) Câmara de mistura (onde ocorre a maior parte da transferência das gotículas de 

óleo contidas na água produzida); 

b) Prato perfurado (onde são geradas as gotas transportadoras); 

c) Câmara de decantação (região do leito orgânico), e; 

d) Câmara de separação (região da principal interface orgânico-aquoso). 
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Figura 2.1– Partes que compõem o MDIF.  
(fonte: do autor, 2011). 

 

Hadjiev e Kuychoukov (1989) e Paulo et al. (1994) descrevem o funcionamento do 

misturador-decantador à inversão de fases, como pode ser visto pela Figura 2.2. De acordo 

com a figura, a dispersão primária constituída de água produzida (fase aquosa) + solvente 

Câmara de Separação 

Câmara de Decantação 

Prato Distribuidor 

Câmara de Mistura 
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puro ou com extratante (fase orgânica) existente na câmara de mistura (1), é forçada a passar 

por ação da gravidade e com velocidade Ud através de um dispersor tipo prato perfurado (2) 

que separa o decantador do misturador. A fase originalmente contínua (fase aquosa) passa a 

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

gotas transportadoras porque contêm gotículas da fase preliminarmente dispersa (fase 

orgânica), que passam a ser consideradas gotas transportadas. Durante o percurso H das gotas 

transportadoras em direção à interface (no tempo de t=0 a t=3), as gotículas transportadas se 

deslocam e coalescem no leito orgânico (3) de mesma natureza. As gotículas não liberadas 

durante o percurso através da fase orgânica podem ainda ser recuperadas próximo à interface 

(4). A fase orgânica sai pelo alto do decantador (ORG) com velocidade Uc, enquanto a fase 

aquosa é retirada na base do decantador (5). 

 

Figura 2.2 – Princípio de funcionamento do MDIF. 
(fonte: Paulo et al., 1994). 

 

Os resultados de recentes pesquisas desenvolvidas com o MDIF em escala de 

laboratório mostraram excelentes resultados de eficiência de separação óleo/água mesmo em 
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condições de diferentes teores de salinidade da água produzida, teor de aproximadamente 

73.000 mg NaCl/L para as águas produzidas provenientes dos campos de Xaréu e Atum na 

Bacia do Ceará, e teores em torno de 1200 mg NaCl/L para água proveniente da entrada de 

uma das ETEs da PETROBRAS/UO-RNCE (Chiavenato, 1999; Moraes, 2005; Fernandes Jr. 

et al., 2006; Medeiros, 2008). Em laboratório, a eficiência de separação O/A 

(orgânico/aquoso) obtida foi de até 92% no tratamento de águas oleosas com concentrações 

de 500 a 1930 mg/L. Para a faixa de concentração de óleo em água entre 50 a 150 mg/L a 

eficiência obtida foi de até 76%.  

Resultados obtidos por Oliveira (2009), em laboratório, mostraram que é possível o 

tratamento simultâneo para separação óleo/água e extração de metais pesados (chumbo - Pb, 

cádmio – Cd e níquel - Ni), alcançando eficiências se separação de óleo de até 84% e extração 

de metais pesados de até 82,2%, 96,6 e 83,4 para os metais Pb, Cd e Ni, respectivamente. 

Segundo Santana (2008) e Oliveira (2009) quando se deseja realizar a extração simultânea de 

óleos e graxas e metais pesados deve-se utilizar uma mistura do solvente orgânico + óleo 

vegetal.  

 
2.4.2. Regimes de operação do MDIF 

De acordo com Moraes (2005) o MDIF permite a operação em dois regimes 

hidrodinâmicos na câmara de decantação, conforme apresentado na Figura 2.3: (a) o regime 

com leito relaxado e (b) o regime de gotas não coalescidas ou leito denso. 
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Figura 2.3 – Comparação entre os dois regimes hidrodinâmicos: (a) regime de leito relaxado; 
e (b) regime de leito denso.  

(fonte: Moraes, 2005). 

Ainda segundo Moraes (2005), o princípio que rege estes dois regimes é o tempo em 

que as gotas transportadoras permanecem no leito orgânico durante o seu percurso pela 

câmara de decantação até atingir a interface orgânico-aquoso na câmara de separação.  

O regime com leito relaxado é sempre para baixas vazões efetivas totais. É o caso 

quando o tempo de formação da gota transportadora (tf) for maior ou igual ao tempo de 

coalescência (tc) tf ≥ tc na interface orgânico-aquoso. Neste caso o número de gotas 

transportadoras no leito orgânico permanece relativamente pequeno. O tempo de residência da 

gota transportadora no leito relaxado (tR) é determinado pela Equação (2): 

r
R U

H
t =  

 
 

(a) (b) 

(2) 
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sendo, H é a altura do leito orgânico (m) e Ur é a velocidade de sedimentação da gota 

transportadora (m/s). 

Para um tempo de residência tR o número total de gotas transportadoras (Ngt) no leito 

orgânico pode ser determinado pela Equação (3) (Paulo et al., 2005): 

R
T

gt t
D

Q
N .

32








=  

sendo, D32 o diâmetro médio da Sauter da gota transportadora (m) e QT (m3/h) é a vazão 

efetiva total (vazão do aquoso + orgânico) do sistema. 

O regime de operação com leito denso é sempre possível quando tf < tc. 

Aumentando-se a vazão específica é possível aumentar a altura desse leito e respectivamente 

a eficiência do aparelho (Hadjiev e Aurelle, 1995). O tempo de residência no da gota 

transportadora no leito denso é calculado pela Equação (4). 

( )
T

Sep
LLDLD Q

A
Ht ε−= 1  

para HLD (m) sendo a altura do leito denso, εL a porosidade do leito (m3/m3), Asep (m
2) é a área 

da interface orgânico-aquoso. 

O tempo de residência total (tRtot) da gota transportadora na fase orgânica é dado pela 

Equação (5): 

LDRRtot ttt +=  

sendo,  tR corresponde ao tempo de residência da gota antes da formação do leito denso e o tLD 

é o tempo de residência da gota no leito denso. 

 
 
2.4.3. Trabalhos anteriores com o misturador-decantador à inversão de fases 

Hadjiev e Kuychoukov (1985) patentearam na Bulgária o princípio de 

funcionamento do método de inversão de fases. O método visa diminuir a distância entre uma 

gota da fase dispersa e a interface de separação. 

(3) 

(4) 

(5) 
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No ano de 1989, Hadjiev e Kuychoukov estudaram dispersões de querosene-água, 

utilizando um protótipo do MDIF, e constataram que o fluxo total e o diâmetro da gota gerada 

influenciam na eficiência de separação. Os autores verificaram que o aumento da quantidade 

de orgânico na dispersão primária aumenta a eficiência de separação. A eficiência de 

separação (E%) foi calculada utilizando a Equação (6): 

(%)100% ×






 −=
Ce

CsCe
E  

sendo, Ce e Cs as concentrações de óleo na entrada e saída do MDIF respectivamente (mg/L). 

Segundo Aurelle et al. (1991) a velocidade das gotas movendo-se em direção a 

interface e a distância que elas têm que percorrer para encontrar esta interface são dois 

parâmetros que afetam a separação do decantador. Os autores propuseram um modelo teórico 

para o cálculo do diâmetro de uma gota no método de inversão de fases que determinam o 

tempo de residência necessário (tR) que uma gota transportadora necessita no leito orgânico 

para que se tenha uma maior eficiência de separação, demonstrada pela Equação (2), 

anteriormente apresentada. 

Em 1993, Paulo et al. estudaram a hidrodinâmica do MDIF utilizando emulsões de 

querosene em água, hexano em água e clorofórmio em água, usando uma solução alcalina 

industrial contendo cobre e o LIX 54 como extratante. Observou-se que a eficiência de 

separação aumenta com a razão de densidade entre a fase contínua e a fase dispersa, com o 

decréscimo da viscosidade da fase contínua e com maiores concentrações do orgânico na 

admissão do aparelho. Foi observado que o aumento do diâmetro da gota transportada 

formada promove o aumento da eficiência de separação e que para diâmetros acima de 100 

µm, a eficiência permanece praticamente constante. Os autores concluíram que o aumento da 

vazão resulta num menor diâmetro das gotas transportadoras, implicando no aumento da 

eficiência de separação. Contudo, uma alta velocidade de agitação na câmara de mistura, 

reduz o diâmetro das gotas transportadas, resultando na diminuição da eficiência de 

separação. 

 Em 1994, Paulo et al. utilizaram o MDIF na pesquisa da extração de cobre com LIX 

984 como agente extratante em querosene. O estudo avaliou o desempenho do equipamento 

com relação a vazões especificas e razões volumétrica entre fases orgânico/aquoso (O/A) 

mais elevadas. Os autores obtiveram ótimos desempenhos a uma vazão especifica de 

(6) 
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40m3/m2.h. Foi concluído que razões elevadas apresentam melhores resultados na eficiência 

de separação do equipamento. 

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

e sem formação de leito denso. Produziram emulsões O/A para os pares TIOA/água, 

querosene/água e ciclohexano/água, com diâmetro médio das gotas transportadas na faixa de 

20 a 100 µm. Verificou-se que aumentando a taxa de fluxo total, elevando-se a altura do leito 

orgânico ou a altura do leito de gotas não-coalescidas aumentava-se a eficiência de separação.  

Em 1996, Paulo et al. utilizaram LIX 984 (como extratante) diluído em querosene na 

extração do cobre e avaliaram o pH de equilíbrio e as concentrações do extratante. Os autores 

compararam o modelo químico de reação proposto pelo fabricante com outro obtido através 

de um método numérico alternativo. O estudo mostrou que o modelo numérico representou de 

forma satisfatória a reação química de complexação do cobre pelo agente extratante. 

Em 1998, Paulo, Canselier e Gourdon caracterizaram emulsões de óleo/água através 

de uma técnica de medida e distribuição de gotas no misturador-decantador à inversão de 

fases. A técnica que combina a estabilização de gotas com difração a laser se mostrou viável 

para uma larga faixa de tamanhos de gotas (8,6 a 564 µm).  

Em 1999, Chiavenato utilizando o primeiro protótipo do misturador-decantador à 

inversão de fases montado no Brasil, separou o óleo na forma emulsionada da água produzida, 

usando a aguarrás (mistura de hidrocarbonetos) como extratante. Foram utilizadas amostras 

reais da indústria do petróleo. Os resultados apresentaram uma tendência geral de aumento na 

eficiência de separação com o aumento da vazão efetiva total. Conclui-se que eficiência de 

separação é maior para vazões específicas mais elevadas e com concentrações de óleo na 

alimentação maior que 766mg/L. Obteve-se uma eficiência de separação de 99,6% para uma 

concentração de óleo na alimentação de 4.609 mg/L, tendo o trabalho o reconhecimento 

nacional ao obter o 2º lugar (menção honrosa) no prêmio OPP-ABEQ/1999. 

Em 2001, Nazaré et al. realizaram um estudo hidrodinâmico e de transferência de 

massa no MDIF para o sistema: água + óleo + fase orgânica (aguarrás). Os parâmetros 

estudados na influência da hidrodinâmica e conseqüentemente no coeficiente de transferência 

de massa (KLS) foram: a velocidade de agitação (N) e a razão das vazões de alimentação das 

fases aquosa e orgânica (QO/QA). A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a eficiência 

de extração bem como o KLS independem da velocidade de agitação dentro do domínio 
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estudado (285 – 700 rpm). O aumento do percentual da fase orgânica foi significativo, pois o 

seu aumento eleva consideravelmente o percentual de óleo extraído bem como o KLS com 

conseqüente aumento da velocidade de transferência do óleo através da fase orgânica. O 

percentual máximo de extração do óleo obtido é em torno de 93,5% e o valor máximo 

encontrado para o KLS é de 7 x 10-8 m3/s, correspondente a uma razão QO/QA igual a 1/2. Os 

efeitos das variáveis estudadas sobre o KLS estão representados na Equação (7):   

KLS = 13,4917x10-6  N. QO/QA 0,9433 

Em 2002, Fernandes Jr. fez um planejamento experimental aplicado ao MDIF, com o 

objetivo de localizar uma região ótima de operação do aparelho, a partir de um número 

otimizado de experimentos, tomando como base cinco variáveis operacionais pré-

determinadas, e desta forma, verificando a influência de cada uma delas na eficiência de 

separação do equipamento. Os resultados obtidos pelo autor, além de comprovar os trabalhos 

anteriores, estabeleceu um modelo probabilístico extremamente útil para predição da 

eficiência de separação numa ampla faixa de operação do equipamento. Além disso, pôde 

comprovar a importância individual de cada variável estudada, destacando a importância do 

teor de óleo na alimentação e a altura do leito orgânico.  

Moraes et al. (2002) realizaram um estudo com extratantes através do método de 

Espectrofotometria, para avaliar a eficiência de separação entre as fases óleo bruto e água 

utilizando o Misturador-Decantador à Inversão de Fases - MDIF no tratamento de águas 

produzidas. O método atualmente empregado baseava-se no padrão espectrofotométrico 

utilizado pela Petrobras, que empregava o clorofórmio como extratante, para “Determinação 

do Teor de Óleos e Graxas Por Espectrofotometria de Absorção Molecular”. Os extratantes 

utilizados na comparação do estudo foram: hexano e aguarrás. Os autores concluíram que, em 

comparação ao método padrão por clorofórmio, o método que apresentou os melhores 

resultados foi o método de espectrofotometria com hexano, mostrando-se ser um método 

aplicável e também mais viável economicamente, à medida que o preço e a toxidez são 

menores comparados ao clorofórmio.   

Em 2004, Hadjiev et al. estudaram o MDIF na condição de baixa velocidade nos 

furos do prato perfurado. Os autores produziram emulsões O/A para os pares querosene/água, 

heptano/água e clorofórmio/água. Observou-se, já comprovado em trabalhos anteriores, que o 

aumento do leito orgânico aumenta a eficiência de separação. Pelos resultados obtidos, 

(7) 
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verificou-se que a eficiência de separação diminui com o aumento do diâmetro da gota 

transportadora e aumenta com o aumento do diâmetro da gota transportada.  

Fernandes Jr. et al. (2004b) utilizaram as variáveis de processo como velocidade: 

agitação; razão volumétrica orgânico/aquoso (O/A); e vazão efetiva, para caracterizar o 

tamanho e a distribuição das gotas na câmara de decantação do Misturador-Decantador à 

Inversão de Fases – MDIF. O software utilizado na analise das gotas geradas foi o Hidromess 

1.40, que avalia os diferentes índices de refração entre duas fases líquidas presentes, ao passar 

a dispersão por um capilar introduzido na câmara de decantação. Os autores verificaram que a 

velocidade de agitação e a razão volumétrica orgânico/aquoso têm pouca significância para o 

aumento ou diminuição do diâmetro médio das gotas transportadoras de óleo quando medidos 

a uma mesma vazão. Porém, constataram que a vazão efetiva mostra-se com grande influência 

no tamanho e distribuição das gotas transportadoras geradas. 

Moraes (2005) estudou o regime de leito de gotas não-coalescidas ou leito denso para 

o sistema aguarrás/água produzida. O autor relata que a utilização desta condição 

hidrodinâmica permite o aumento do tempo de residência da gota transportadora no interior 

da câmara de decantação (leito orgânico), além de tratar um maior volume de água produzida, 

visto que para se atingir esta condição é necessário operar o MDIF em altas vazões. Os 

resultados mostram que se elevando a altura do leito de gotas não-coalescidas e/ou 

diminuindo a razão volumétrica orgânico/aquoso aumenta-se a eficiência de separação do 

aparelho.  

Em 2005, Campelo utilizou redes neurais para realizar a modelagem do MDIF. Os 

dados experimentais necessários para a realização da modelagem foram obtidos da dissertação 

de Fernandes Jr. (2002). O autor realizou diversas simulações com a intenção de conhecer a 

região de estudo das variáveis consideradas mais relevantes. Os resultados mostraram-se 

concordantes com os resultados de referência, porém, analisando as simulações de condições 

operacionais desconhecidas empiricamente, observou-se que há regiões com eficiências ainda 

maiores do que as conhecidas. 

Fernandes Jr. (2006) realizou uma extrapolação de escala do MDIF, passando de 

escala de laboratório para a semi-industrial. O trabalho contemplou as etapas de projeto, 

construção e operação do equipamento de campo, que foi instalado em uma planta industrial 

de tratamento de efluentes da Petrobras. O aparelho operou em condições de vazões efetivas 

da ordem de 320m3/h (47,4m3m-2h-1) tratando águas produzidas com baixas concentrações de 
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óleo, na faixa de 30 a 150mg/l. O autor obteve ótimos resultados de eficiência de separação 

com o MDIF semi-industrial, conseguindo especificar a água produzida com teores de TOG 

inferiores a 20mg/l. 

Medeiros (2008) estudou a substituição do atual sistema de mistura do MDIF (escala 

de laboratório), tipo agitação mecânica, por um misturador estático ou de linha. Este tipo de 

equipamento não necessita de energia para promover a mistura das fases envolvidas no 

processo. Os resultados mostraram que o aparelho apresentou altas eficiências de separação 

(>94%) para quase toda a faixa de trabalho estudada, demonstrando a possível aplicação do 

misturador estático em futuras extrapolações de escala do MDIF. 

Santana (2008) utilizou o método de extração por solvente para a extração dos metais 

Chumbo, Cádmio e Níquel, tendo-se os óleos vegetais como extratantes, realizando ensaios de 

bancada com soluções sintéticas. Neste estudo, a mistura de ácidos carboxílicos, derivados do 

óleo de coco, foi seletiva para Pb>Cd>Ni, na concentração de 8% na fase orgânica, na faixa 

de pH variando de 6 a 8. Nos testes utilizando o MDIF, foi usada a solução do extratante 

misturado ao QAV. Nesta condição, o extratante apresentou caráter misto polar-apolar. Os 

resultados mostraram que tais substâncias agem no sistema como agentes tensoativos 

diminuindo a tensão superficial ou interfacial do meio. 

Fernandes (2009) implantou no equipamento MDIF, escala de laboratório, um 

sistema de controle de nível para a interface de separação (solvente orgânico/aquoso). A 

medida do nível da interface é baseada na aquisição e tratamento de imagens obtidas 

dinamicamente por uma câmera (webcam). A estratégia de controle foi desenvolvida para 

operar em modo feedback, onde a medida de nível obtida pelo sensor de imagem é comparada 

ao nível desejado e a ação de controle é tomada sobre uma válvula, seguindo uma lei do tipo 

PID. Um programa de aquisição de dados e controle, desenvolvido em Fortran, executava as 

tarefas: aquisição de imagem, identificação da interface solvente orgânico/água, tomada de 

decisões, envio dos sinais de controle e registro de dados em arquivo. Os resultados da malha 

feedback, considerados preliminares, demonstraram que o sensor e a estratégia de controle 

desenvolvidos no trabalho para o MDIF em escala de laboratório, foram satisfatórios para 

controlar o nível da interface solvente orgânico/água. 

Em 2009, Oliveira realizou um estudo sistemático da extração de metais pesados e 

petróleo da água produzida, verificando o comportamento de complexação e separação, tanto 

em ensaios em funis de separação como utilizando o MDIF de laboratório. O trabalho foi 
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conduzido utilizando uma mistura orgânica QAV + óleo de coco (usado como extratante). Os 

melhores resultados de eficiência de extração foram de 83,5% para o Cd, 77,0% para o PB, 

65,5% para Ni e 84,0% para eficiência de separação O/A utilizando o óleo de coco como 

extratante. 

 

2.4.4. Hidrodinâmica do MDIF 

A hidrodinâmica do MDIF é muito complexa. Tem-se um escoamento bifásico onde 

uma das fases se apresenta na forma de gotas. Estudos envolvendo o MDIF vêm se 

desenvolvendo desde 1985, quando foi patenteado, e devido a isso, muitas correlações e 

informações utilizadas são provenientes da literatura, relacionadas a misturadores 

convencionais e a coluna de pulverização que guardam características comuns ao mesmo. 

Diversos autores observam que se devem levar em consideração, além da operação 

em regime estacionário, os seguintes fatores relativos a cada parte constituinte do aparelho: 

I. Reator da câmara de mistura: as fases orgânica e aquosa são adimitidas em fluxo co-

corrente. Considera-se que o regime de escoamento para o sistema estudado em 

laboratório é turbulento (Chiavenato, 1999; Fernandes Jr, 2002 e 2006; Moraes, 2005). 

Neste caso não há escorregamento entre fases, ou seja, as velocidades de 

deslocamento das fases orgânica e aquosa são consideradas iguais e não ocorre 

segregação entre fases. Fornece-se energia suficiente ao sistema, através do agitador, 

para que ocorra a total dispersão da fase orgânica na fase aquosa. Desta forma, a 

dispersão primária que sai do reator para a câmara de mistura é composta da fase 

aquosa (transportadora) tendo no seu interior a fase orgânica (transportada). A fase 

orgânica é uma mistura homogênea do extratante orgânico e do petróleo que 

inicialmente encontra-se disperso na fase aquosa. As propriedades físico-químicas de 

fluxo global levam em consideração as propriedeados do aquoso e do orgânico em seu 

interior. A velocidade de escoamento na saída do reator é uma razão entre a vazão 

total de líquidos que chegam ao reator (fase aquosa somada à fase orgãnica) e área 

total de passagem no reator; 

II.  Prato perfurado: a fase contínua é o extratante orgânico puro, utilizado para preencher 

a coluna de decantação, o prato perfurado e parte da câmara de mistura acima do 

prato. A fase dispersa é a fase aquosa (gota transportadora) tendo no seu interior a fase 
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orgânica (gota transportada). Este orgânico originalmente puro satura-se gradualmente 

em óleo o que implica na variação de suas propriedades físico-químicas à medida que 

a operação continua. Observa-se que o fluxo existente é o da fase aquosa no sentido 

descendente. O movimento da fase contínua é puramente difusional e é desprezado 

pelos autores. A velocidade de escoamento é proporcional ao fluxo global descendente 

e à área total de passagem dos furos; 

III.  Câmara de decantação: foi observado por diversos autores que esta câmara comporta-

se como uma coluna de pulverização no que concerne ao comportamento 

hidrodinâmico. A fase contínua é o extratante orgânico puro utilizado para preencher a 

coluna de decantação. A fase dispersa são as gotas de aquoso formadas no prato 

perfurado (gotas transportadoras) tendo no seu interior as gotículas da fase orgânica 

(gotas transportadas), sistema este produzido anteriormente no reator da câmara de 

mistura e mantido no prato perfurado. Observa-se que existe uma dupla dispersão 

(orgânico/aquoso/orgânico). Percebe-se que existe um sistema de fluxo contra-

corrente entre as gotas transportadoras e o meio contínuo da câmara de decantação. A 

velocidade de escoamento da gota transportadora em direção à base da câmara de 

decantação é, portanto, relativa. Esta é função da diferença de velocidade da gota 

transportadora (componente gravitacional) no sentido descendente e da velocidade da 

fase contínua orgânica em sentido ascendente até a saída desta pelo topo da câmara de 

decantação. 

Verifica-se que os fatores mais significativos para a eficiência de separação que 

ocorre no MDIF são: 

• Diâmetro da gotícula do extratante orgânico disperso na fase aquosa, na etapa de 

agitação ocorre no interior do reator da câmara de mistura; 

• Diâmetro da gota transportadora do aquoso gerado na passagem da dispersão 

primária pelo prato perfurado; 

• Velocidade relativa de escoamento da gota transportadora descendente e da fase 

contínua orgânica ascendente no interior da câmara de decantação. 
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2.4.4.1. Hidrodinâmica da câmara de mistura 

A dispersão líquido/líquido formada em uma câmara agitada é caracterizada por dois 

processos dinâmicos: o fracionamento das gotas, e; a coalescência entre elas, quando 

mantidas em condições constantes (Kumar, 1983). A distribuição do tamanho das gotas 

depende da geometria e tamanho do agitador, intensidade da agitação, relação volumétrica 

entre as fases e propriedades físicas do sistema. Em tanques agitados, as gotas são fracionadas 

na extremidade da lâmina do agitador e movidas radialmente, devido ao movimento 

turbulento, para a extremidade do tanque onde elas tendem a coalescer. Em geral o fluxo na 

câmara agitada está longe de ser homogêneo.  

As gotas geradas na câmara de mistura, através de agitação, devem possuir um 

tamanho ótimo para uma efetiva transferência de massa. Sabe-se que pequenas gotas 

produzem grande área interfacial, favorecendo assim a transferência de massa. Entretanto, 

gotas muito pequenas, requerem um tempo maior de coalescência, conduzindo a um aumento 

no tamanho do decantador. 

O tamanho das gotas vai depender principalmente das condições de agitação. A 

Equação (8) de Nagata (1950) leva em consideração um sistema agitado munido de uma 

turbina tipo Rushton, contendo quatro lâminas e diâmetro equivalente a 1/3 do diâmetro da 

base da câmara de mistura. A velocidade crítica funcional do agitador (NCR) representa a 

velocidade mínima necessária para dispersar completamente um líquido em outro líquido 

imiscível. 
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sendo, 

Condição para turbina tipo Rushton: diâmetro do turbina ou impelidor – dimp=0,4D ; 

D = diâmetro interno do vaso agitado (m); 

Ncr = Agitação mínima da dispersão de uma fase em outra (rpm); 

K = Fator de proporcionalidade empírico = 11,68, obtido para sistema semelhante por Paulo 

(1996). Representa uma constante de posição do agitador (para agitação no centro a 750 rpm); 

(8) 
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µc = viscosidade da fase contínua (kg/ms); 

ρc = densidade da fase contínua (kg/m3); 

ρd = densidade da fase dispersa (kg/m3). 

Observa-se que a velocidade de dispersão não depende da tensão interfacial e nem da 

viscosidade da fase dispersa. Para cada velocidade de rotação e dimensão de agitador têm-se 

vários turbilhões com uma quantidade de energia cinética de turbulência fixa. Esta energia é 

transmitida sucessivamente para turbilhões de menor dimensão, até uma escala crítica onde 

termina se dissipando por fricção viscosa. Esta transferência progressiva de energia, das 

estruturas mais grossas para as mais finas, denomina-se Princípio da Cascata de Energia 

Roustan (1993). 

Em câmara agitada dotada de defletores o escoamento é dito turbulento se o número 

de Reynolds (Reagit) for superior a 104. A Equação (9) apresenta este cálculo para a obtenção 

do regime em uma câmara agitada. 

aq

aqimp
agit

Nd

µ
ρ2

Re =  

sendo, N a velocidade de agitação (rps), dimp o diâmetro do impelidor (m), ρaq a densidade da 

fase aquosa (kg/m3) e µaq a viscosidade da fase aquosa (kg/m.s). 

O equilíbrio dinâmico resulta de uma competição entre os efeitos de fracionamento e 

coalescência de gotas. Desta forma, o diâmetro médio de Sauter, d32 (Equação (10)) 

caracteriza as gotas da dispersão primária, formadas pelo agitador, ou seja, para o sistema 

estudado, refere-se ao diâmetro médio das gotas de orgânico (extratante e diluente) 

(Coulaloglou e Tavlarides, 1976). 

( )( ) 6,0
21

32 1 −+= impK
imp

Wecc
d

d φ  

sendo, dimp o diâmetro do impelidor (m), c1 e c2 são constantes relativas às características do 

sistema líquido/líquido, ØK o valor da retenção da fase dispersa e Weimp é o número de Weber  

para a turbina. 

(9) 

(10) 
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Estas constantes c1 e c2 foram obtidas por Paulo (1996) (c1 = 0,049 e c2 = 18,64) e 

Paulo e Hadjiev (2006) (c1=0,056 e c2=3,6) para os sistemas querosene/água, sistemas estes 

similares ao do estudo realizado com a UT-MDIF. O termo (1 + c2ØK), na Equação (10), 

reflete a contribuição da retenção em fase dispersa na redução do nível de turbulência gerada 

pela agitação. Assim, quanto maior for este termo, menor a tendência das gotas se romperem. 

Pode-se considerar este termo, como sendo um fator corretivo devido à tendência a 

coalescência de gotas da fase dispersa. Ressalta-se que a retenção em fase dispersa (ØK), que 

aparece na expressão acima, é definida por O/(O+A), em base volumétrica.  

O termo referente ao número de Weber para impelidor (Weimp) que aparece na 

Equação (10) é calculado pela Equação (11). Este termo representa a relação entre as forças 

de inércia e as forças de rigidez, representadas essencialmente pela tensão interfacial (σI). 

I

impaq

imp

dN
We

σ
ρ 32

=  

 
 
2.4.4.2. Hidrodinâmica do prato perfurado 

É no prato perfurado que as gotas transportadoras são formadas e dispersas no leito 

orgânico da câmara de decantação. Kumar (1983), afirma que quando as gotas são formadas a 

partir de um conjunto de orifícios, furos adjacentes podem afetar o tamanho das gotas 

formadas, já que as gotas ao crescerem podem tocar umas nas outras e coalescerem. O 

diâmetro da gota está  relacionado inversamente à velocidade do líquido no furo, graficamente 

expresso por uma curva na forma de “S”. Três regiões distintas na formação da gota são 

observadas: 

• em baixa velocidade no furo as gotas são formadas na saída do furo, regime de 

formação denominado gota-a-gota. O diâmetro da gota decresce lentamente com o 

aumento da velocidade no furo; 

• após certa velocidade no furo, um jato é formado e a gota é formada na extremidade 

do jato, ou seja pela desintegração do jato. O jato aumenta de comprimento com o 

aumento da velocidade até um valor crítico de velocidade. Este é o regime conhecido 

como regime de formação de jato e o diâmetro da gota decresce exponencialmente 

com a velocidade no furo; 

(11) 
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• após atingir o valor crítico de velocidade o jato desaparece e a gota é formada 

novamente na saída do furo. Esta é o regime de atomização onde a formação da gota é 

menos uniforme. 

Kumar (1983) relata a existência de uma falta de credibilidade nas correlações para 

predizer o diâmetro das gotas na região de jato e muitos estudos são direcionados para a 

determinação do início do jato e o comprimento máximo do jato. Kumar e Hartland (1982) e 

Dalingaros et al. (1986) apresentaram correlações em que a utilização das Equações está 

restrita a faixas abrangidas pelo número de Weber, ou seja, para regime de gotas e regime de 

jato. 

Segundo Perrut e Loutaty (1972), a natureza das gotas formadas em um distribuidor 

(por exemplo, um prato perfurado) quando se faz passar um líquido pelo seu interior, depende 

principalmente do tamanho e da geometria do furo e da molhabilidade relativa do distribuidor 

pela fase dispersa. 

Muller e Pilhofer (1976) sugerem que para velocidades do fluido em um orifício 

abaixo de 0,33m/s tem-se o regime gota-a-gota e, para velocidades superiores, o regime por 

quebra de jato. 

Medeiros et al. (2005) verificaram experimentalmente a influência da vazão efetiva 

total, sobre o diâmetro médio das gotas transportadoras geradas pelo prato perfurado (100 

furos de 1mm), podendo ser visto pela Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2 – Valores de diâmetros médios de gota transportadora para uma dada vazão.  

(Fonte: Medeiros et al., 2005). 

Ensaios 

Nºs 

QT 

m3/h 

D32 

(mm) 

120 –122 

134 -136 

151 - 153 

2,38 2,88 

123 - 127 

154 - 156 
2,64 2,85 

157 - 159 2,91 2,83 

128 - 133 

160 - 162 
3,17 2,80 

137 - 150 

163 - 165 
3,71 2,76 

 

Ruff et al. (1978) apud Kumar (1983) propõe a Equação (12) para  determinar a 

velocidade de início de formação do jato (UJ) para sistemas líquido/líquido. 

2

1

2













=

fd

I
J d

U
ρ

σ
 

sendo, 

UJ = velocidade de início de formação do jato pelo orifício, m/s; 

df = diâmetro do furo no distribuidor, m; 

σI = Tensão interfacial, N/m = kg/s2; 

ρd = densidade da fase dispersa (kg/m3). 

Para distribuidores com vários furos, muitos autores propuseram correlações para o 

diâmetro médio de Sauter de uma gota (D32). 

(12) 
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Scheele e Meister (1968) apresentam a Equação (13) para o cálculo do diâmetro 

médio de Sauter (D32) da gota gerada no orifício dispersor quando o sistema está no início do 

regime de jato. 
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O diâmetro médio das gotas produzidas no prato distribuidor (D32) também foi 

estimado pela correlação de Dalingaros et al. (1986), dada pela Equação (14a) para regime 

gota-a-gota e Equação (14b) para o regime de jato. 
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sendo,  
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A velocidade da gota em um orifício do distribuidor (Uf) é determinada pela Equação 

(17): 
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sendo, QT a vazão total do sistema (m3/h), Nf o número total de furos do distribuidor e df o 

diâmetro dos furos (m). 

 

2.4.4.3.  Hidrodinâmica da câmara de decantação 

A câmara de decantação do MDIF se assemelha a uma coluna a pulverização (spray) 

no que concerne ao funcionamento hidrodinâmico. A formação do leito neste equipamento e 

(14a) 

(14b) 

(15) e (16) 

(13) 

(17) 
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as condições que permeiam esta formação são informações que proporcionam um melhor 

entendimento do MDIF.  

O comportamento hidrodinâmico de uma coluna “spray” está normalmente 

relacionado com três velocidades características do sistema: 

a) Ud, velocidade de deslocamento das gotas transportadoras (fase dispersa); 

b) Ur, velocidade resultante de deslocamento das gotas transportadoreas em relação à fase 

contínua; 

c) Uc, velocidade de deslocamento da fase contínua (leito orgânico). 

O cálculo da velocidade resultante de deslocamento das gotas transportadoras em 

direção à base da câmara de decantação é dada pela Equação (18). 

cdr UUU −=  

A Equação (19) de Stokes simplificada é apresentada para o cálculo da velocidade de 

deslocamento Ud de uma gota transportadora em meio orgânico estagnado. Nesta condição 

supõe-se que não existe fluxo ascendente do meio orgânico na câmara de decantação.  

org
d

gD
U

µ
ρ

18

2
32 ∆

=  

 

sendo, 

Ud = velocidade de deslocamento das gotas transportadoras (m/s); 

D32 = diametro da gota transportadora (m); 

g = constante gravitacioanal: 9,806m/s2; 

∆ρ = diferença de massa específica entre as fases (kg/m3); 

µorg = viscosidade dinâmica da fase orgânica (Pa.s = kg/m.s). 

(18) 

(19) 
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A velocidade ascendente da fase orgânica (Uc) é dada pela Equação (20) e considera 

o deslocamento desta fase sem a presença das gotas do aquoso se deslocando no seu interior. 

A

Q
Uc o=  

sendo, Qo a vazão efetiva da fase orgânica para o equipamento (m3/h) e A é a área da seção 

transversal da câmara de decantação (m2). 

A Figura 2.4 representa o modelo simples (translacional) no qual a gota do aquoso 

gerada no prato perfurado, com diâmetro médio de Sauter (D32), transporta em seu interior a 

gotícula do extratante orgânico saturado em óleo, com diâmetro médio de Sauter (d32).  

 

Figura 2.4 – Modelo translacional da gota do orgânico no interior da gota do aquoso.  
(fonte: Aurelle et al., 1991). 

Considera-se neste modelo a condição mais desfavorável para a coalescência da gota 

do orgânico, qual seja a parte inferior da gota do aquoso, onde esta deverá se deslocar por 

todo o diâmetro da gota transportadora (D32) e atingir a parte superior desta, rompendo o 

filme interfacial e se homogeneizando no leito do extratante orgânico. Supõem-se neste 

modelo que as gotas do aquoso e do orgânico desenvolvem apenas movimentos 

translacionais, não se considerando os componentes radiais e movimentos vibracionais. 

O tempo de residência (tR) que a gota transportadora leva para se deslocar desde a 

sua formação no prato perfurado, através do leito orgânico, até a interface principal de 

separação, pode ser avaliado pela Equação (2), apresentada abaixo, considerando que a gota 

seja única, não oscile e nem esteja animada com qualquer movimento de rotação: 

r
R U

H
t =

 

(20) 

(2) 
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O tempo de residência (td) que a gotícula transportada (orgânico) leva para se 

deslocar desde a parte mais baixa da gota transportadora até a parte mais alta é dado pela 

Equação (21). Nesta situação a fase contínua é a água produzida e a fase dispersa é a fase 

orgânica. Cada gota de água de formação se comporta como se fosse um micro-decantador. 

a
d U

D
t 32=  

A velocidade ascendente da gotícula (Ua) é dada pela Equação (22) de Stokes 

simplificada, utilizando a gota do aquoso como a fase contínua e a gotícula transportada como 

a fase dispersa. 

org
a

gd
U

µ
ρ

18

2
32 ∆

=  

Aurelle et al. (1991) determinaram que para tR>td a eficiência de separação é 

praticamente 100%.  Constatou-se que bons resultados experimentais podem ser atingidos 

quando tR=td, onde esta condição assegura uma eficiência de separação muito próxima a 

teórica. 

  

2.4.5. MDIF semi-industrial (UT-MDIF) 

Baseado nos resultados obtidos com o misturador-decantador à inversão de fases, em 

escala de laboratório, Fernandes Jr. (2006) realizou a extrapolação de escala do equipamento 

passando de escala de laboratório para escala semi-industrial ou piloto, recebendo a 

denominação de UT-MDIF (Unidade de Tratamento – MDIF). A UT-MDIF foi projetada 

considerando um fator de escala de 100 vezes, tendo como referência a maquete de 

laboratório, o que representa uma vazão média de 10 m3/h. Todos os cálculos de extrapolação 

de escala levaram em consideração o tratamento de águas oleosas com concentrações de óleo 

na faixa entre 50 e 150 mg/L e tendo como solvente orgânico a aguarrás mineral. 

O aparelho, que se encontra instalado em uma estação de tratamento de efluentes 

(ETE) da PETROBRAS/UO-RNCE, apresentada na Figura 2.5, chegou a operar com vazões 

efetivas da ordem de 320 m3/dia (13,4 m3/h), tratando água produzida com baixas 

concentrações de óleo na faixa 30 a 150 mg/L. 

(21) 

(22) 



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 

 

53 

 

Figura 2.5 – Vista da UT-MDIF instalada em uma ETE da PETROBRAS. 
 

2.5. Planejamento estatístico experimental 

Estatística é definida por Werkema e Aguiar (1996) como a ciência que lida com a 

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

fundamental na solução de problemas. Um dos principais objetivos da estatística é a obtenção 

de conclusões válidas para toda a população com base em amostras retiradas dessa população 

(Finney, 1952). 

Para Canteri et al. (2001) a estatística é baseada em dados obtidos de observações 

experimentais.  De acordo com Fernandes Jr. (2006) um experimento é um procedimento no 

qual alterações propositais são feitas nas variáveis de entrada de um processo, de modo que se 

possam avaliar as possíveis alterações sofridas pela variável resposta, como também as razões 

destas alterações. 

A experimentação moderna obedece a alguns princípios básicos que são 

indispensáveis à validade das conclusões alcançadas. A teoria ensina que há maior precisão 

Vaso Acumulador da Fase 
Orgânica 

Container de apoio às 
operações da UT-MDIF 

UT-MDIF 
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em estimativas determinadas sobre um número maior de repetições e que não se pode estimar 

a variação a partir de uma amostra com uma única observação (Silva e Silva, 1999). 

Barros Neto et al. (2007) afirmam que otimizar um sistema significa descobrir quais 

são os valores das variáveis envolvidas 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. Esse 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 planejamentos experimentais, baseados em 

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

informações úteis, realizando um número mínimo de experimentos. 

 

2.5.1. Planejamento fatorial 2k 

O planejamento fatorial é uma importante ferramenta estatística e, devido a sua 

simplicidade, vem sendo cada vez mais utilizada pelos pesquisadores para diferentes amostras 

e propósitos, pois possibilita a interpretação dos resultados considerando todos os parâmetros 

experimentais envolvidos, além de fornecer o efeito das possíveis interações entre as variáveis 

selecionadas (Zhou et al., 1995; Martín-Garcia et al., 1999; Aznar e Maduro, 2008). 

Segundo Barros Neto et al. (2007) a associação de planejamento fatorial aos 

procedimentos experimentais, na etapa de pré-tratamento de amostras, contribui na redução 

do trabalho laboratorial, além de gerar informações relevantes para mapeamento dos fatores 

que afetam o sistema dentro dos domínios estabelecidos. 

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 

experimentados, um planejamento completo de dois (2) níveis irá requerer a realização de 

2x2x2...x2=2k ensaios diferentes, sendo por isto chamado de planejamento experimental 2k 

(Werkema e Aguiar, 1996; Barros Neto et al. 2007). 
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Werkema e Aguiar (1996) apresentam os principais motivos para utilização do 

planejamento fatorial 2k: 

• A interpretação de seus resultados é bastante intuitiva; 

• O número de ensaios envolvidos na realização dos experimentos é relativamente 

baixo; 

• Os experimentos podem ser aumentados, com a inclusão de novos níveis e/ou novos 

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

está sendo estudado; 

• Os experimentos formam a base dos chamados Planejamentos Fatoriais Fracionados 

em Dois Níveis, os quais são muito empregados nos estágios iniciais da 

experimentação, quando há um número muito grande de fatores a serem investigados. 

Barros Neto et al. (2007) explicam que, quando o 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 os dois fatores é definido 

como a metade da diferença entre os efeitos de um fator nos dois níveis do outro fator.  

Na construção do planejamento, atribui-se para o menor nível o valor codificado [-1] 

e para o maior nível codificado [+1]. A Equação (23) é utilizada para se obter os valores 

codificados das vaiáveis Xi, apresentados na Tabela 2.3. 

( )2
AB

Mi
i

VV

VV
V

−
−=

 

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

o valor real do nível i a obter. 

 

 

 

(23) 
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Tabela 2.3 – Exemplo de matriz para um planejamento fatorial de 23. 

Ensaio X1 X2 X3 
1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 
3 -1 +1 -1 
4 +1 +1 -1 
5 -1 -1 +1 
6 +1 -1 +1 
7 -1 +1 +1 
8 +1 +1 +1 

 

É comum nos planejamentos fatoriais se acrescentar repetições no ponto central da 

região experimental. A utilização destas repetições tem duas finalidades: fornecer uma 

medida do erro puro; e estabilizar a variância da resposta prevista (Werkema e Aguiar, 1996). 

A adição dos pontos centrais ao planejamento fatorial apresenta as seguintes vantagens: 

• Permite a avaliação da falta de ajuste do modelo linear provocada pela significância de 

termos quadráticos e/ou de termos de interação envolvendo os fatores considerados no 

estudo; 

• Mantém a propriedade de ortogonalidade do planejamento; 

• Não altera os valores das estimativas, com exceção da média global das observações. 

Para evitar a ocorrência de distorção estatística nos resultados, devem-se realizar os 

ensaios em ordem aleatória. A aleatorização é um princípio experimental extremamente 

importante, visto que ajuda a impedir que fatores indesejáveis, dos quais não estamos cientes, 

contaminando os efeitos que se deseja investigar (Werkema e Aguiar, 1996). 

 

2.6. Análise dimensional 

Muitos problemas de interesse científico ainda não são resolvidos apenas com 

equações, métodos analíticos ou numéricos, sendo necessário, muitas vezes, buscar métodos 

experimentais a fim de estabelecer as relações entre as variáveis de interesse. Nos casos de 

estudos experimentais, faz-se necessário minimizar a experimentação requerida. Para isso, 
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pode-se utilizar a técnica chamada análise adimensional, baseada na noção da homogeneidade 

dimensional (Potter e Scott, 2007).  

O princípio da homogeneidade dimensional consiste em que toda equação que 

exprime uma lei física ou descreva um processo físico deve ser homogênea, isto é, todos os 

termos da equação devem ter as mesmas dimensões (Çengel e Cimbala, 2007). Desta forma, a 

lei da homogeneidade dimensional garante que cada termo aditivo de uma equação tem as 

mesmas dimensões. 

Segundo Fox et al. (2006) a escrita de equações na forma adimensional pode ajudar 

na compreensão dos fundamentos do fenômeno físico e na identificação das forças 

dominantes do problema em estudo. De acordo com os autores, esta é uma técnica para se 

ganhar a compreensão sobre muitos fenômenos científicos e de engenharia, antes de se fazer 

uma análise teórica ou experimental mais extensa. Esta também capacita a extrair tendências 

de dados que, de outra forma, permaneceriam desorganizados e incoerentes. 

O primeiro passo na determinação dos parâmetros adimensionais é listar todos os 

parâmetros que afetam o dado fenômeno. É necessário certo conhecimento do fenômeno que 

está sendo estudado, a fim de incluir as variáveis de interesse na constituição dos números 

adimensionais apropriados (Fox et al., 2006; Potter e Scott, 2007). Desta forma, caso se 

suspeite que um fenômeno dependa de um dado parâmetro, este deverá ser incluído. Se a 

suspeita for correta, as experiências mostrarão que o parâmetro deve ser incluído para a 

obtenção de resultados consistentes. Se, no entanto, o parâmetro incluído for estranho ou 

inócuo, um parâmetro extra poderá surgir, mas as experiências mostrarão que ele pode ser 

desconsiderado. Portanto, não se deve recear em incluir todos os parâmetros que se julguem 

importante (Fox et al., 2006). 

Na análise dimensional é sempre adotada à forma explícita em que uma das 

variáveis, a variável dependente, é a incógnita do problema. Todas as demais variáveis e 

constantes físicas universais ou específicas constituem os dados do problema e devem ser 

consideradas, em bloco, variáveis independentes. A variável dependente deverá figurar em 

apenas um número, que é a incógnita do problema em forma adimensional. O conceito chave 

da análise dimensional é limitar a um número mínimo possível de combinações de variáveis 

(Potter e Scott, 2007). Segundo Munson et al. (2004) a análise dimensional não pode fornecer 

a resposta completa para qualquer problema, devido ela ser uma ferramenta que apenas indica 
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os grupos adimensionais que descrevem o fenômeno e não as relações especificas entre os 

grupos adimensionais.  

Para Çengel e Cimbala (2007) as três finalidades primárias da análise dimensional 

são apresentadas abaixo: 

• Gerar parâmetros adimensionais que ajudam no projeto das experiências (físicas e/ou 

numéricas) e no relatório dos resultados experimentais; 

• Obter as leis de escala para que o desempenho do protótipo possa ser previsto com o 

desempenho do modelo; 

• Prever (às vezes) as tendências das relações entre os parâmetros.  

 

2.6.1. Grupos adimensionais importantes 

Ao longo dos anos, uma variedade de grupos adimensionais importantes para a 

engenharia foi identificada. Seguindo a tradição, cada um desses grupos recebeu o nome de 

um cientista ou engenheiro relevante, que pela primeira vez, o utilizou. O entendimento do 

significado físico desses grupos aumenta a percepção dos fenômenos que estudamos (Fox et 

al., 2006). 

A Tabela 2.4 apresenta as variáveis que normalmente são utilizadas na análise dos 

problemas de mecânica dos fluidos. A lista não é completa mais indica as variáveis mais 

utilizadas em problemas típicos.  
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Tabela 2.4 – Alguns grupos adimensionais e variáveis utilizados na mecânica dos fluidos. 

 (fonte: Munson et al., 2004) 

Grupo 
adimensional 

Nome Interpretação Tipos de Aplicação 

µ
ρVl

 Número de Reynolds, Re _força de inércia_ 
força viscosa 

É importante na maioria 
dos problemas de mecânica 
dos fluidos 

gl

V
 Número de Froude, Fr __força de inércia__ 

força gravitacional 
Escoamento com superfície 
livre 

2V

P

ρ
 Número de Euler, Eu _força de pressão_ 

força de inércia 

Problemas onde a pressão 
ou diferenças de pressão 
são importantes 

VE

V 2ρ
 Número de Cauchy*, Ca _____força de inércia_____ 

força de compressibilidade 

Escoamento onde a com-
pressibilidade do fluido é 
importante 

c

V
 Número de Mach*, Ma _____força de inércia_____ 

força de compressibilidade 

Escoamento onde a com-
pressibilidade do fluido é 
importante 

V

lω
 Número de Strouhal, St ___força de inércia_(local)__ 

força de inércia (convectiva) 

Escoamentos transitórios 
com uma freqüência de 
oscilação característica 

S

lV

σ
ρ 2

 Número de Weber, We _____força de pressão____ 
força de tensão superficial 

Problemas onde os efeitos 
da tensão superficial são 
importantes 

Variáveis: aceleração da gravidade, g; Módulo de elasticidade volumétrico, EV; Comprimento característico, l; Massa 
específica, ρ; Freqüência de oscilação do escoamento, ω; Pressão, P; (ou ∆P); Velocidade do som, c; Tensão 
superficial, σS; Velocidade, V; Viscosidade dinâmica, µ. 

* Os Números de Cauchy e de Mach são relacionados e podem ser utilizados como indicadores da 
relação entre os efeitos de inércia e da compressibilidade. 

 
2.6.2. Aplicação da análise dimensional 

De acordo com Paulo e Hadjiev (2006) as correlações adimensionais são muito 

utilizadas quando se quer melhorar a eficiência dos equipamentos. Para isso, deve-se conhecer 

as principais partes e mecanismos que governam a funcionalidade do equipamento, fazendo-

se necessário identificar as variáveis que afetam e/ou influenciam no processo. 

2.6.2.1. Principais mecanismos e zonas do MDIF  

2.6.2.1.1. Formação da gota transportadora 

As zonas de mistura e sedimentação são separadas por uma chapa perfurada (prato 

perfurado), onde as gotas transportadoras são formadas. Essa formação é caracterizada por 

altas velocidades nos furos. Na maioria dos casos, a formação da gota transportadora ocorre 

no regime a jato (Horvath et al., 1978; Kumar e Hartland, 1985) e circulações internas são 
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induzidas nas gotas. Assim, esse fenômeno pode influenciar tanto a queda de tamanho d, a 

velocidade de circulação interna, e, conseqüentemente, o processo de separação. 

Experimentos com vários tipos de pratos perfurados têm demonstrado que fenômenos 

reprodutíveis são mais facilmente obtidos com pratos de materiais não molháveis de modo 

que a fase dispersa (fase aquosa) não poderia se espalhar sobre a superfície ou molhar seu 

exterior. Ao mesmo tempo, o comprimento do furo lN tem que ser várias vezes maior que seu 

diâmetro (Paulo e Hadjiev , 2006). Como foi dito, o diâmetro do furo (df), a velocidade da 

gota no furo (Uf) e as propriedades físico-químicas do sistema regem a formação da gota 

transportadora. De acordo com esses parâmetros e a molhabilidade do prato, há dois modos de 

gerar gotículas de líquido em um líquido estagnado enquanto outro líquido está fluindo 

através de um orifício: em condições de regime intermediário e em condições de regime a 

jato. Skelland e Johnson (1974) determinaram o diâmetro crítico do jato e a velocidade 

mínima crítica no furo, (Umc). Se as velocidades permanecem sempre menor que a crítica, de 

acordo com a correlação dada por Dalingaros et al. (1986), dadas pelas Equações (14a) e 

(14b), o diâmetro das gotas formadas em um prato de dispersão pode ser calculado usando os 

grupos adimensionais de Weber (We) e o Eötvos  (Eö), que ser obtidos pelas Equações (15) e 

(16), respectivamente. 

Segundo Paulo e Hadjiev (2006) o uso do diâmetro do furo (df) no grupo 

adimensional Eötvos pode ser atribuído à suposição de que o raio da gota (R) é igual a “x” 

vezes o diâmetro do furo no tempo t, onde “x” é o fator de correção para considerar a 

dependência do tamanho da gota sobre o diâmetro do furo (semelhante à dependência do 

tamanho de gota estática em um diâmetro capilar). 

Estudos feitos por Hadjiev e Paulo (2005), com pratos de materiais hidrofóbicos, têm 

mostrado, entretanto, que essas correlações, propostas para um único fluxo de fase, não 

podem ser utilizadas quando um sistema bifásico flui através de uma placa perfurada. Zhang 

(1999) estudou o efeito das forças de tensão inercial, gravitacional e de superfície sobre a 

dinâmica da formação da gota de líquido a partir de um bocal. O autor considerou o caso de 

uma gota de líquido newtoniano incompressível formando em repouso, fluido dinamicamente 

parado, com a gota de líquido injetada a uma taxa de fluxo constante. Verificou-se que os 

principais parâmetros que regem a dinâmica da formação da gota são representados pelo 

número de Reynolds, Re (Equação (24)), o número de capilar, Ca (Equação (25)), o número 

gravitacional de Bond, Bo (Equação (26)), e a relação do raio interno Ri e raio externo do furo 

(aqui o raio de contato Rc é o raio da superfície molhada pelo líquido).  
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µρ /Re ff dU=  

IfUCa σµ /=  

If gRBo σρ /2=  

A relação entre o raio interno (Ri) e o externo (Rc) do furo foi encontrada 

experimentalmente tendo pouco efeito sobre o volume da gota, mas afetando o padrão de 

fluxo de forma significativa no período de crescimento da gota. O valor de Ri/Rc influencia o 

rompimento da película e geração de gotículas satélites. Como o raio de contato depende do 

ângulo de contato, e, conseqüentemente, sobre a molhabilidade da superfície sólida, a 

dispersão do líquido deve ser realizada utilizando placas de materiais hidrofóbicos ("não 

molhadas" pela fase aquosa dispersa). Além disso, foi confirmado que o limite máximo de 

comprimento que uma gota atinge antes de seu rompimento e o volume de uma gota que 

rompe a partir de um bocal, aumenta significativamente com o aumento dos números de 

Reynolds e capilar, e com o decréscimo do número gravitacional de Bond (que é o dobro de 

Eö). Portanto, a dinâmica de formação da gota é uma forte função da importância relativa da 

inércia para as forças de tensão superficial e uma função fraca da força gravitacional. 

A formação da gota depende das condições hidrodinâmicas e, por conseguinte, o 

grupo adimensional de Reynolds (Re). Para a determinação do Re em sistemas bifásicos, 

usam-se os valores dos volumes médios de densidade, enquanto os valores de viscosidade são 

calculados usando a Equação (27) (Cull et al., 2002). 















+
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sendo φ K a fração de retenção da fase dispersa e µaq e Iµorg são as viscosidades da fase aquosa 

e as fases orgânica, respectivamente, e µmist a viscosidade da mistura. 

Como esperado, o volume da gota aumenta de forma uniforme com o aumento do 

número de Reynolds de 0,1 a aproximadamente 50, devido principalmente ao aumento da 

força inercial. Nesse Re crítico (Re≈50), ocorre transição para regime de jato, momento em 

que o volume da gota atinge o seu máximo. 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 
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Quando os valores de viscosidade calculados (µaq e µorg) são utilizados, o número de 

capilar Ca também é calculado. O efeito desse parâmetro sobre o rompimento da gota, em 

termos de separar o volume da gota, foi estimado. O volume da gota aumenta 

consideravelmente com o aumento do número de capilar (Paulo e Hadjiev , 2006). Assim, 

maiores teores de fase orgânica resultam em pequenas gotas transportadoras. Desta forma, são 

propostas duas correlações, através das Equações (28) e (29), para calcular o diâmetro médio 

de Sauter da gota transportadora: 

0017,0Re106Re107Re103 52739
2,3 ++−= −−− xxxD , para Re ≤ 50. 

para Re > 50 assume Re = 50. 

Para um dado sistema, o número de capilar é proporcional ao número de Reynolds. 

Assim, se o Ca é usado. 

CaeD 36,10
32 0036,0 −=  

 

2.6.2.1.2. Projeto da zona de mistura 

Uma vez determinado o valor D3,2, pode-se calcular o diâmetro mínimo da gota de 

solvente (dmin) das gotículas transportadas que podem ser completamente separadas no 

equipamento. O próximo passo é determinar as respectivas condições hidrodinâmicas no 

misturador, que permita gerar tamanhos de gotas de solvente iguais ou superiores ao dmin. 

Então dmin torna-se o diâmetro da gota mínima de solvente a ser gerada no misturador quando 

deseja obter uma alta eficiência de separação. 

Na separação-extração a distribuição do tamanho de gotas no misturador será 

determinada primeiramente pelos fenômenos concorrentes de rompimento e coalescência da 

gota. A partir dos diferentes mecanismos sugeridos, o rompimento no subdomínio inercial de 

turbulência será o predominante em diluir dispersões (Kumar et al., 1998). O tamanho 

máximo da gota que pode resistir o rompimento, dmax, vai depender do equilíbrio entre as 

tensões geradas por flutuações turbulentas externas, que tende romper as gotas, e da tensão 

superficial, que tende a estabilizá-las. Em vasos agitados o dmax é dado pela Equação (30): 

( ) 6,0
max / −∝ impimp Wedd  

(29) 

(28) 

(30) 
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O tamanho máximo das gotículas é determinado pela densidade da fase contínua ρaq, 

a velocidade de agitação N, o diâmetro do impelidor dimp, e a tensão interfacial σI. A 

viscosidade da fase dispersa pode ajudar a estabilizar as gotas e seu efeito é geralmente 

responsável por introduzir um índice de viscosidade. Isso pode, no entanto, ser ignorado para 

sistemas que apresentam pequenas diferenças de viscosidades entre as fases. 

A coalescência de gotas ocorrerá em grandes frações de volume da fase dispersa e 

resultará no aumento do tamanho das gotas. Os mecanismos relevantes para a coalescência 

gota-gota foram detalhadas por Chester (1991). No entanto, mesmo quando a coalescência é 

impedida, aumentando a fração de volume da fase dispersa, diminuirá a intensidade da 

turbulência e, conseqüentemente, aumentando o tamanho das gotas da fase dispersas. 

Em vez de dmax, um parâmetro mais usual, especialmente neste caso em estudo, bem 

como para as operações de transferência de massa, é o diâmetro médio de Sauter no 

misturador (d3,2), assumindo ser proporcional à dmax. O efeito da fração da fase sobre o 

diâmetro médio resultante vem sendo muito estudado e os resultados são freqüentemente 

apresentados como uma função de correção linear da concentração ou uma função da energia, 

conforme já apresentada pela Equação (10) (Coulaloglou e Tavlarides, 1976): 

( )( ) 6,0
21

32 1 −+= impK
imp

Wecc
d

d
φ  

Portanto, pode-se dizer que para uma velocidade constante do impelidor, um 

aumento na fração de volume da fase dispersa resulta em gotas maiores no misturador. Um 

número de correlações, sob a forma da Equação (10), têm sido proposto na literatura, sendo a 

mais relevante dada por Cull et al. (2002). Segundo Kumar et al. (1991) no caso dos sistemas 

de baixa taxa de coalescência, o diâmetro médio (d32) pode ser considerado como uma função 

linear ou quase linear da retenção em fase dispersa (ØK). Neste caso, a constante c2 pode ser 

considerada igual a 3 quando é responsável pelo amortecimento de turbulência em baixas 

concentrações da fase dispersa (Doulah, 1975), embora seja superior a 3 para os sistemas de 

coalescência (Pacek, 1998). Em altas frações de volume de fase dispersa (acima de 0,4), 

todavia, um aumento adicional da concentração da fase dispersa resulta no decréscimo do 

tamanho da gota (Boye et al., 1996; Kumar et al., 1998). Esse comportamento pode ser 

atribuído aos mecanismos alternativos de rompimento da gota, como ruptura do capilar 

produzido pelo fluxo elongacionais dentro das pás do impelidor. Esta alteração dos 

mecanismos de ruptura na alta relação das fases foi confirmada por Paulo (1996) pela 

(10) 
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medição do tamanho da gota com um granulômetro a laser. O típico volume de distribuição 

do tamanho da gota é uma distribuição bimodal composta de uma distribuição primária 

centrada em torno do diâmetro médio e de uma residual em torno de um diâmetro menor. A 

relação entre o diâmetro médio dessa dispersão primária para o diâmetro médio da residual 

basea-se na razão entre as fases, e a ordem de grandeza está de acordo com as predições 

numéricas de Stone (1994).  

O efeito de ØK sobre o diâmetro médio é dado por uma relação linear com maior 

tendência para os sistemas de coalescência do que para os não coalescentes. 

Assim, usando a Equação (10), é possível determinar a velocidade de rotação do 

impelidor no misturador, admitindo gotas de tamanhos iguais ou superiores ao dmin e, 

portanto, as condições ideais para a separação no MDIF de uma dada geometria. Deve-se 

acrescentar que, no método de extração por solvente, o misturador é usado como um 

coalescedor dinâmico e não como um dispositivo de mistura (Paulo e Hadjiev, 2006). Assim, 

os parâmetros relativos ao processo de coalescência têm de ser adicionados para permitir um 

correto dimensionamento da zona de mistura. 

 

2.6.2.1.3. Separação na zona de decantação 

Na zona de decantação, as circulações internas nas gotas transportadoras estão 

sempre presentes durante a sua formação. Pode-se assumir que, durante a sedimentação das 

gotas transportadoras a velocidade dessas circulações internas diminui e alguma coalescência 

entre as gotas transportadas pode ocorrer. Por outro lado, a coalescência do óleo - gota 

transportadora na interface é dificultada pela presença destes movimentos internos. Assim a 

altura do leito orgânico pode influenciar consideravelmente o processo da separação. Ao 

mesmo tempo, as grandes gotas transportadoras podem assumir formas achatadas, elipsoidais 

e caindo em um padrão ziguezague ou espiral (Paulo e Hadjiev, 2006). Esse movimento 

aumenta a dissipação e arraste, e a taxa de decantação pode diminuir com o aumento do 

diâmetro da gota transportadora, mas não contribui para a separação devido aos fenômenos de 

interface.  

A análise dimensional é utilizada para auxiliar na interpretação desses fenômenos 

complexos. É proposto que a eficiência de separação (E%) é governada pelas propriedades 

físico-químicas do sistema, o diâmetro médio Sauter (das gotículas) e o teor da retenção da 
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fase dispersa e algumas características geométricas do dispositivo, conforme ilustra a Equação 

(31). 

E = f(ρorg, ρaq, µo, µaq, σ, ØK, g, df, d32, D32, H, Uf...) 

sendo,  

ρorg = densidade da fase orgânica (kg/m3); 

ρaq = densidade da fase aquosa (kg/m3); 

µorg = viscosidade da fase orgânica (Pa.s = kg/m.s); 

 µaq = viscosidade da fase aquosa (Pa.s = kg/m.s); 

σI = tensão interfacial (N/m = kg/s2); 

g = constante gravitacional (9,8 m/s2); 

d32 = diâmetro da gota transportada (m); 

D32 = diâmetro da gota transportadora (m); 

df = diâmetro do furo do prato perfurado (m);  

ØK = retenção da fase dispersa; 

H = altura do leito orgânico na câmara de decantação (m); 

Uf = velocidade da gota em um furo do prato perfurado (m/s). 

Algumas dessas variáveis, tais como, diâmetro do furo df, a velocidade no furo Uf e 

as propriedades físico-químicas do sistema, regem a formação da gota transportadora (D32). A 

relação entre a força de viscosidade, a força de tensão interfacial e a força inercial é 

introduzida através do número Ohnesorge (Z), mostrada pela Equação (32): 

Iaqf

aq

d
Z

σρ
µ 2

=  

Uma gota durante o seu movimento através do leito orgânico pode deformar-se e a 

deformação é dificultada pela tensão superficial. De acordo com os fenômenos observados, a 

gota não apenas pode deformar a interface, como também se mover com o líquido ao redor 

(Hadjiev et al., 2004). Esta mobilidade interfacial parece se opor por dois fenômenos: 

dissipação na gota, e; ocorrência de gradientes de tensão superficial que tende a imobilizar a 

(31) 

(32) 
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interface. Para levar em conta os efeitos durante o movimento no leito orgânico, o número de 

Morton (Mo) é introduzido, apresentada pela Equação (33): 

32

4

σρ
ρµ

aq

aqg
Mo

∆
=  

sendo, ∆ρ a diferença de densidade entre as fases aquosa e orgânica. 

Grupos adimensionais, tais como d32/df, d32/D3,2 e D3,2/H são utilizados para 

caracterizar as condições de funcionamento e o efeito da gota, e a viscosidade da fase 

orgânica também é levada em conta (µ/µaq). 

Com base nas considerações acima apresentadas, Hadjiev et al (2004) propuseram a 

Equação (34), para a predição da eficiência de separação, baseado nos grupos adimensionais: 
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sendo, Ecalc o valor de eficiência de separação O/A calculado pela equação adimensional. 

(33) 

(34) 
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3. Metodologia 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e descrever todos os materiais e métodos 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

Inicia-se com os materiais e métodos utilizados nos trabalhos de campo com a UT-

MDIF. Faz-se a determinação das propriedades físico-químicas das fases fluidas envolvidas, 

que são a água produzida, QAV (puro e com o extratante óleo de coco) e óleo de coco. Em 

seguida é apresentada a metodologia utilizada para a determinação da eficiência de separação 

óleo/água do equipamento e posteriormente, é demonstrada a metodologia do planejamento 

experimental aplicada ao estudo. 

Na seqüência é empregada a metodologia da análise dimensional na elaboração de 

correlações, que auxiliarão na predição das variáveis dos equipamentos MDIF.  

Finaliza-se com a realização de comparativo das eficiências de separação da UT-

MDIF, utilizando os resultados obtidos experimentalmente em comparação aos resultados 

calculados através da análise dimensional e planejamento estatístico. 

 

3.1. Testes experimentais com a UT-MDIF 

3.1.1. Materiais e equipamentos 

A etapa experimental deste estudo foi realizada em uma ETE da PETROBRAS/UO-

RNCE, no período de 27/03/2010 a 30/04/2010. É apresentada a seguir a relação dos diversos 

equipamentos e reagentes utilizados no decorrer do trabalho. 

3.1.1.1. Equipamentos 

• Uma unidade do MDIF em escala semi-industrial (UT-MDIF) composto das 

seguintes partes, instalado na ETE da Petrobras/ UO-RNCE:  

o Uma unidade do MDIF em escala semi-industrial, composta de: 01câmara 

de mistura; 01 prato perfurado; 01 câmara de decantação, e; 01 câmara de 

separação; 

o Duas bombas de cavidade progressiva, da Netzsch, utilizadas na admissão 

da fase orgânica e da fase aquosa respectivamente; 
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o Vaso acumulador de orgânico (15m3); 

o Frascos de 250 mL para coleta das amostras de água; 

• Um aparelho Infracal® TOG/TPH Modelo HART-T2 da Wilks Enterprise, Inc. 

(laboratório de Tecnologia dos Materiais – UFRN); 

• Capela; 

• Vidrarias de laboratório diversas; 

• Densímetro da Anton Paar, Modelo: DMA 4500M (localizado no laboratório do 

NUPEG – UFRN); 

• Reômetro da Thermo Scientific, Modelo: Mars (localizado no laboratório do 

NUPEG – UFRN); 

• Tensiômetro da Kruss, Modelo: K100 (localizado no laboratório do NUPEG – 

UFRN). 

3.1.1.2. Reagentes 

• Querosene de Aviação – QAV; 

• HCl PA; 

• H2SO4 PA; 

• N-Hexano 97% (UV-HPLC-ESPECTR). 

 

3.1.2. Sistema estudado 

A fase aquosa objeto deste trabalho é a água produzida contaminada com petróleo, 

proveniente da saída do separador óleo água (SÃO) da ETE da Petrobras/UO-RNCE, onde 

encontra-se instalada a UT-MDIF. A água produzida em questão possui uma concentração na 

faixa de 30 a 100mg/L de óleo. 

A fase orgânica utilizada é uma mistura complexa de hidrocarbonetos denominada 

querosene de aviação (QAV), obtida junto à Petrobras. A ficha de informação de segurança de 
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produto químico – FISPQ do QAV é apresentada no Anexo 01. Quando necessário foi 

acrescentado à fase orgânica, o óleo de coco in natura, fornecida pela empresa COCO & CIA. 

As propriedades físico-químicas dos produtos envolvidos neste trabalho são 

mostradas na Tabela 3.1. Na tabela são apresentados os valores médios das medidas de 

densidade, viscosidade. tensão superficial e interfacial das fases que constituem o sistema 

estudado.  

Tabela 3.1 – Propriedades físico-químicas do sistema estudado. 

Produto 
Densidade 

(ρρρρ) 
103 kg/m3 

Viscosidade (µµµµ) 
10-3 Pa.s 

Tensão 
Superficial (σS) 

10-3 N/m 

Tensão 
Interfacial (σI) 

10-3 N/m 
Água produzida 0,99883 1,261 53,01 - 

QAV 0,0% (puro) 0,78972 1,323 25,64 19,65 
QAV 0,1% 0,78982 1,323 25,49 17,39 
QAV 0,2% 0,78994 1,333 25,45 16,53 

Óleo de coco “in 
natura” 

0,91707 47,953 30,22 - 

OBS.: QAV 0,1% e QAV 0,2% significam QAV contendo 0,1% e 0,2% de óleo de coco (v/v), respectivamente, 
e QAV puro significa que não foi adicionado óleo de coco ao solvente. 

As condições operacionais da UT-MDIF envolvem fases mutuamente saturadas, 

devido à agitação mecânica imposta ao sistema na câmara de mistura do MDIF (Fernandes Jr, 

2006). Desta forma, os valores das propriedades físico-químicas das fases aquosa (água 

produzida) e orgânica (QAV 0,0% (puro), a 0,1% e a 0,2% v/v) foram obtidos nesta condição 

de saturação mútua. 

Na Tabela 3.2 são apresentados os equipamentos utilizados nas medidas das 

propriedades físico-químicas dos fluidos estudados. 

Tabela 3.2 – Equipamentos utilizados na determinação das propriedades físico-químicas. 

Metodologia Utilizada 
Amostras 

Densidade Viscosidade Tensão Superficial e 
Interfacial 

Água produzida 
QAV 

Óleo de coco “in 
natura” 

Densímetro da 
Anton Paar 
Mod.: DMA 

4500M 

Reômetro da 
Thermo Scientific 

Mod.: Mars 

Tensiômetro da Kruss 
Mod.: K100 
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3.1.3. Modo de operação com o UT-MDIF 

A Figura 3.1 mostra o fluxograma de processo simplificado da UT-MDIF 

apresentando todos os equipamentos utilizados durante a realização dos ensaios 

experimentais, dando um enfoque dos principais fluxos e componentes presentes na unidade.  

 

Figura 3.1 – Fluxograma de processo simplificado da UT-MDIF. 

 

A água produzida é succionada da saída do SAO da ETE e bombeada através da 

bomba B-01 para a câmara de mistura da UT-MDIF, na parte superior do equipamento. Esta 

fase aquosa é a primeira a ser admitida no equipamento, tornando-se assim o meio contínuo 

na câmara de mistura. 
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O agitador mecânico MT-01 é acionado e em seguida a fase orgânica é bombeada 

através da B-02 do vaso acumulador para a câmara de mistura, de forma que as duas fases, 

aquosa e orgânica, são admitidas em fluxo co-correntes. 

No decorrer dos testes de campo, foi adicionado à fase orgânica o óleo de coco in 

natura (nos teores de 0,1 e 0,2% v/v). A utilização de uma mistura do solvente orgânico 

(QAV) com óleo de coco in natura como extratante, permite separar simultaneamente petróleo 

e metais pesados da água produzida (Oliveira, 2009). Resultados obtidos pelo autor em seu 

estudo mostraram que é possível o tratamento simultâneo para separação óleo/água e extração 

de metais pesados (Pb, Cd, Ni). Vale ressaltar, que a água produzida utilizada por Oliveira 

(2009) no seu estudo, foi originada do ponto de coleta 1, conforme apresentado na Figura 3.1, 

da linha de admissão da UT-MDIF 

A agitação do sistema (fase aquosa+fase orgânica (QAV + óleo de coco in natura)) é 

realizada com o objetivo de transferir os contaminantes óleo e metais pesados da fase aquosa 

para a fase orgânica. A dispersão primária, solvente carregado em contaminantes-água 

transborda e atinge o nível do orgânico sobre o prato perfurado. A dispersão primária passa 

pelo prato perfurado, por ação da gravidade, alcançando assim a câmara de decantação (T-

01), que está totalmente preenchida do orgânico, gerando assim uma cascata de gotas de água 

denominadas de “gotas transportadoras”, contendo no seu interior gotículas de solvente 

carregado em óleo e chamadas de “gotas transportadas” (conforme o princípio de 

funcionamento descrito no item 2.4.1). O sistema possui no interior da câmara de decantação 

o solvente orgânico como fase contínua e as gotas transportadoras de água como fase 

dispersa. Deste modo, ocorre uma inversão de fases em relação às fases admitidas na câmara 

de mistura. 

As gotas transportadoras ao percorrerem a câmara de decantação vão liberando as 

gotículas transportadas até atingir a interface orgânico/aquoso na câmara de separação, na 

base da UT-MDIF, onde coalescem. As gotas transportadoras, ao chegarem à câmara de 

decantação, contêm no seu interior pouca ou nenhuma gota transportada. A água tratada sai 

pela base da câmara de separação e retorna para o SAO. 

O orgânico carregado em contaminantes sai pelo topo da câmara de decantação T-01 

da UT-MDIF, retornando para o vaso acumulador de orgânico V-01. Neste vaso, o orgânico é 

separado de algum aquoso arrastado e posteriormente bombeado novamente para a câmara de 
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mistura, operando em circuito fechado até sua completa saturação (aproximadamente 17% em 

volume, de acordo com Chiavenato (1999)). 

O acompanhamento do desempenho da UT-MDIF consiste em determinar os Teores 

de Óleos e Graxas (TOG) da água produzida, na alimentação e na saída do equipamento. A 

eficiência de separação (E%), com base nos valores de teor de óleo, foi calculada pela 

Equação (6), anteriormente apresentada: 

100(%) ×






 −=
Ce

CsCe
E  

As concentrações de petróleo na água produzida foram obtidas utilizando-se o 

método padrão de determinação do teor de óleo e graxas (TOG) por absorção de radiação na 

região do infravermelho. O equipamento utilizado para estas determinações foi o InfraCal® 

TOG/TPH Modelo HATR-T2 da Wilks Enterprise, Inc. O procedimento da determinação de 

TOG foi utilizando o Infracal®, apresentado no item 3.1.3.1.. Vale ressaltar que tal princípio 

tem sido adotado pelo Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello da Petrobras 

(Cenpes) para este tipo de acompanhamento. Já a determinação das concentrações de metais 

na água, utiliza a técnica por ICP OES (Inductively Coupled Plasma Opitical Emission 

Spectrometry), que pode ser aplicada a um grande número de metais. Após coletadas, as 

amostras foram preservadas e enviadas para serem analisadas no Laboratório da Empresa 

ANASOL (Analytical Solutions Ltda.) no Rio de janeiro/RJ. 

As amostras para análises foram coletadas em dois pontos distintos: um deles é na 

entrada do equipamento, onde é feita a coleta da amostra de água contaminada e o outro ponto 

de coleta é na saída da base da câmara de separação, onde é obtida a amostra de água tratada. 

Serão coletadas 04 amostras em cada ponto de amostragem: 02 para análise de TOG, e 02 

para análise de metais pesados. Vale ressaltar que as amostras de TOG foram coletadas 

sempre em duplicata. As amostras de água contaminada e tratada serão coletadas após o 

tempo de operação do sistema (to), calculado de acordo com a Equação (35). Esta equação é 

recomendada pela literatura (Trambouze et al. 1984) como regra prática para cálculo do 

tempo de operação necessário para o aparelho atingir o regime estacionário, considerando que 

o escoamento se caracteriza como do tipo pistão (plug-in-flow): 

to = 7 tr 

O cálculo de tr (tempo de retenção) pode ser realizado por meio da Equação (36): 

(35) 

(6) 



Capítulo 3. Metodologia 

 

74 

tr = Vc / QT 

sendo: 

Vc = volume útil do MDIF = 3,8 m3; 

QT = vazão efetiva total (m3/h) = vazão fase aquosa + vazão de fase orgânica (6,5, 8,8 e 11,1 

m3/h).  

 

3.1.3.1. Determinação da concentração de óleo e graxa (TOG) 

Para a determinação do TOG (Total Oil and Grease ou Teor de Óleos e Graxas) foi 

utilizado o método padrão de determinação do teor de óleo e graxas por absorção de radiação 

na região do infravermelho. O equipamento utilizado nas análises foi o Infracal® TOG/TPH 

Modelo HATR-T2 da Wilks Enterprise, Inc. Vale ressaltar que este método de medida vem 

sendo empregado pela PETROBRAS para medidas de TOG. 

No desenvolver do procedimento experimental, procede-se inicialmente à preparação 

dos padrões de concentração de petróleo no solvente N-Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) 

visando a construção da curva de calibração de concentração em função da absorbância. Pesa-

se uma quantidade de óleo previamente estabelecida e adiciona-se a um balão volumétrico de 

100 mL, tornando este padrão o de maior concentração. Em seguida coleta-se 50 mL deste 

padrão e o transfere para outro balão de mesmo volume completando-o com 50 mL do mesmo 

reagente. Segue-se com estas diluições ate atingir o padrão de menor concentração desejada 

para a curva de calibração. 

O Anexo 2 apresenta o procedimento para determinação do TOG, como também 

etapas de construção da curva de calibração e de análise. 

Um dos parâmetros normalmente usado para a avaliação de uma contaminação 

proveniente de um vazamento de petróleo é o “Total Petroleum Hydrocarbon”, denominado 

de TPH, que fornece informações sobre a concentração dos hidrocarbonetos totais presentes 

em determinada amostra. A diferença entre o TPH e o TOG é que os orgânicos polares são 

removidos durante uma extração usando sílica gel. Os hidrocarbonetos não removidos são 

considerados os não polares pelo TPH. 

 

(36) 
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3.1.4. Metodologia para a realização do planejamento experimental 

3.1.4.1. Formulação do planejamento fatorial 

O procedimento para a formulação do planejamento experimental, parte da seleção 

das principais variáveis de processo que influenciam na eficiência de separação. Estas 

variáveis foram selecionadas com base nos trabalhos anteriores, entre eles o de Hadjiev e 

Kyuchoukov (1989), Paulo et al. (1996), Chiavenato (1999), Fernandes Jr. (2002 e 2006),  

Moraes (2005), Medeiros (2008), Santana (2008), Oliveira (2009). O planejamento utilizou o 

software Statistica Experimental Design® (versão 7.0) da StartSoft, Inc. Os valores reais e os 

codificados estão apresentados na Tabela 3.3. 

As variáveis independentes seguem a presente codificação: 

1. Xret = Retenção da Fase Dispersa [(O/(O+A)]; 

2. Xvaz = Vazão Efetiva (m3/h); 

3. Xagit = Velocidade de Agitação (rpm); 

4. Xconc = Concentração de Óleo de Coco no Extratante (v/v). 

Tabela 3.3 – Valores reais e valores codificados para as variáveis independentes. 

Valores reais das variáveis independentes  
Valores 

codificados 
Retenção 
(O/O+A) 

Xret 

Vazão Efetiva 
(m3/h) 
Xvaz 

Velocidade de 
Agitação (rpm) 

Xagit 

Concentração de 
Óleo de Coco (v/v) 

Xconc 
-1 0,11 6,5 90,0 0,00 
0 0,21 8,8 100,0 0,10 
1 0,31 11,1 110,0 0,20 

 

3.1.4.2. Cálculo da porção fatorial do planejamento (nf) 

O número de variáveis independentes K é igual a quatro e a variável dependente 

(resposta) é igual a um. Esta resposta corresponde à eficiência de separação do equipamento. 

O planejamento fatorial completo 2K = 24 totalizando 16 (dezesseis) experimentos. A porção 

fatorial do planejamento (nf) terá, por conseguinte, 16 (dezesseis) experimentos de acordo 

com a Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Valores codificados da porção fatorial do planejamento fatorial para a UT-
MDIF. 

Teste Xret Xvaz Xagit Xconc 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 

Variável 
dependente 

 

3.1.4.3. Cálculo da porção central do planejamento (nC) 

A porção central do planejamento (nC) é dada como 4 experimentos. A Tabela 3.5 

apresenta os valores codificados para esta porção do planejamento central. 

Tabela 3.5 – Valores codificados da porção central do planejamento fatorial para a UT-MDIF. 

Teste Xret Xvaz Xagit Xconc Resposta 

17 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 

Variável 
dependente 

 

3.1.4.4. Cálculo do número total de ensaios do planejamento fatorial 

O número total de ensaios do planejamento fatorial (N) para a UT-MDIF é calculado 

pelo somatório das porções individuais do planejamento (porção fatorial (nf) e porção central 

(nC)).  Desta forma calculou-se o número total de ensaios como: N = nf  + nC  =  16 + 4  = 20 

experimentos. Os valores codificados para o número total de ensaios do planejamento são 

mostrados na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Valores codificados das variáveis independentes e número total de ensaios do 
planejamento fatorial para a UT-MDIF. 

Teste Xret Xvaz Xagit Xconc 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 
17 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 

Variável 
dependente 

 

3.1.4.5. Aleatoriedade dos testes. 

Utilizou-se a aleatoriedade dos experimentos como forma de se evitar que os efeitos 

dos fatores não-controlados tenham influência sobre a variável resposta. De acordo com 

Fernandes Jr. (2002), a aleatoriedade 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 a UT-

MDIF.  
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Tabela 3.7 – Seqüência para realização dos ensaios do planejamento fatorial. 

Teste 
Retenção 
(O/O+A) 

Vazão Efetiva 
(m3/h) 

Velocidade 
de Agitação 

(rpm) 

Concentração de 
Óleo de Coco 

(v/v) 

Eficiência 
de separação 

(%) 
9 0,31 6,5 90 0,0 
15 0,31 11,1 110 0,0 
13 0,31 11,1 90 0,0 
3 0,11 6,5 110 0,0 
11 0,31 6,5 110 0,0 
1 0,11 6,5 90 0,0 
7 0,11 11,1 110 0,0 
5 0,11 11,1 90 0,0 
17 0,21 8,8 100 0,1 
19 0,21 8,8 100 0,1 
18 0,21 8,8 100 0,1 
20 0,21 8,8 100 0,1 
12 0,31 6,5 110 0,2 
10 0,31 6,5 90 0,2 
4 0,11 6,5 110 0,2 
2 0,11 6,5 90 0,2 
14 0,31 11,1 90 0,2 
8 0,11 11,1 110 0,2 
16 0,31 11,1 110 0,2 
6 0,11 11,1 90 0,2 

Variável 
dependente 

OBS.: O Óleo de Coco in natura foi adicionado à fase orgânica (QAV) quando se desejou 

realizar o tratamento simultâneo do petróleo e metais pesados da água produzida. Devido ao 

volume de QAV fornecido pela Petrobras ser restrito, os testes experimentais foram realizados 

à medida que se adicionava o Óleo de Coco na fase orgânica, procurando-se manter a 

aleatoriedade dos experimentos. 

 

3.2. Utilização da análise dimensional 

Primeiramente deve-se conhecer os valores das propriedades físico-químicas 

envolvidas no sistema, apresentadas na Tabela 3.1, como também, algumas variáveis 

operacionais. O conhecimento destas informações são necessárias para a determinação das 

eficiências de separação (Ecalc%) da UT-MDIF que serão aplicadas às equações dimensionais. 

Neste estudo foi proposto que a eficiência de separação (Ecalc%) é governada pelas 

propriedades físico-químicas do sistema, o diâmetro médio Sauter (d32) e o teor da retenção da 

fase dispersa, bem como a vazão efetiva e algumas características geométricas do 

equipamento, conforme ilustra a Equação (37). Os parâmetros referenciados foram escolhidos 
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com base nos trabalhos já realizados com o MDIF (Paulo, 1996; Hadjiev e Aurelle, 1995; 

Chiavenato, 1999; Fernandes Jr., 2002 e 2006; Hadjiev et al., 2004; Hadjiev e Paulo, 2005; 

Moraes, 2005; Paulo e Hadjiev, 2006; Medeiros, 2008). 

E = f(ρorg, ρaq, µo, µaq, σ, ØK, g, QT, df, d32, D32, H, Uf) 

sendo,  

ρorg = densidade da fase orgânica (kg/m3) (QAV com os seguintes teores de óleo de coco: 
0,0%, 0,1% e 0,2% v/v); 

ρaq = densidade da fase aquosa (kg/m3); 

µorg = viscosidade da fase orgânica (Pa.s = kg/m.s) (QAV com os seguintes teores de óleo de 
coco:  0,0%, 0,1% e 0,2% v/v); 

µaq = viscosidade da fase aquosa (Pa.s = kg/m.s); 

σI = tensão interfacial (N/m) (entre a água produzida e QAV com os seguintes teores de óleo 
de coco: 0,0%, 0,1% e 0,2% v/v); 

g = constante gravitacional (9,8 m/s2); 

d32 = diâmetro da gota transportada (m); 

D32 = diâmetro da gota transportadora (m); 

df = diâmetro do furo do prato perfurado (m);  

H = altura do leito orgânico na câmara de decantação (m); 

Uf = velocidade da gota em um furo do prato perfurado (m/s). 

 

Este estudo também tomou como base a equação proposta por Hadjiev et al. (2004), 

Equação (34), visto que este trabalho utilizou as mesmas variáveis e condições usadas pelos 

autores no seu trabalho.  

Com a definição da equação de modelo, Equação (34), procedeu-se a identificação 

dos parâmetros, PAR01 a PAR07, da equação proposta para os testes realizados com a UT-

MDIF, que teve como base os valores das variáveis e condições operacionais utilizadas na 

operação do equipamento. A Equação (38) apresenta os parâmetros a serem determinados 

pelo programa Statistica Experimental Design® (versão 7.0), usando-se o Método de 

Estimativa Não-linear. O Anexo 3 apresenta o procedimento utilizado para determinação dos 

parâmetros da Equação (38).  

(37) 



Capítulo 3. Metodologia 

 

80 

( )






























































+=

07

06

05

2,3

32

04

2,3

03

32ln0201(%)

PAR

aq

orgPAR

PARPARPAR

f
calc MoZ

D

d

H

D

d

d
PARPARE

µ
µ

 

Definidos os parâmetros a serem utilizados na Equação (38), procedeu-se o cálculo 

das eficiências de separação (Ecalc%) para o equipamento.  

 

3.3. Comparação entre as eficiências do modelo dimensional e do 

planejamento experimental 

Com base nas equações dimensionais definidas, apresentadas na seção 3.2, como 

também, de posse dos resultados experimentais, foi realizado o comparativo entre as 

eficiências de separação, para toda faixa de trabalho que se operou da UT-MDIF (20 pontos 

amostrais). 

(38) 
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4. Resultados e Discussões 

Os resultados obtidos estão divididos em três partes: 1- resultados dos testes 

realizados com o planejamento fatorial; 2- determinação das eficiências de separação por 

meio das equações dimensionais, e; 3- comparação das eficiências de separação. 

4.1. Resultado dos testes realizados com o planejamento fatorial 

A escolha das variáveis de operação utilizadas nos ensaios experimentais com a UT-

MDIF é baseada nos trabalhos já realizados com o equipamento para o tratamento da água 

produzida. Entre eles se destacam os trabalhos de Fernandes Jr. (2006) e Oliveira (2009). Os 

valores das variáveis independentes utilizadas neste estudo estão apresentados na Tabela 3.3. 

Todos os testes realizados a realização dos testes, 

A Tabela 4.1 apresenta todos os resultados de eficiência de separação (E%) para UT-

MDIF. 

Tabela 4.1 – Resultados dos testes obtidos para a UT-MDIF. 

Teste Retenção 
(O/(O+A)) 

Vazão 
efetiva 
(m3/h) 

Velocidade 
de agitação 

(rpm)  

Concentração 
de óleo de Coco 

(v/v) 

Concentração 
de óleo na 

alimentação 
(mg/L) 

Concentração 
de óleo na 

saída (mg/L) 
(E%)  

9 0,31 6,5 90 0,0 84 47 44,44 
15 0,31 11,1 110 0,0 50 24 51,01 
13 0,31 11,1 90 0,0 52 28 46,15 
3 0,11 6,5 110 0,0 63 47 24,87 
11 0,31 6,5 110 0,0 43 26 40,00 
1 0,11 6,5 90 0,0 45 26 42,22 
7 0,11 11,1 110 0,0 70 23 66,51 
5 0,11 11,1 90 0,0 62 29 53,48 
17 0,21 8,8 100 0,1 93 45 51,44 
19 0,21 8,8 100 0,1 66 33 50,25 
18 0,21 8,8 100 0,1 87 40 53,64 
20 0,21 8,8 100 0,1 64 31 51,31 
12 0,31 6,5 110 0,2 60 19 68,89 
10 0,31 6,5 90 0,2 59 25 57,63 
4 0,11 6,5 110 0,2 56 23 59,76 
2 0,11 6,5 90 0,2 73 34 53,42 
14 0,31 11,1 90 0,2 63 23 64,02 
8 0,11 11,1 110 0,2 76 45 40,79 
16 0,31 11,1 110 0,2 53 24 55,35 
6 0,11 11,1 90 0,2 88 42 52,65 

OBS.: A altura do leito orgânico (H) foi mantida constante em 2 (dois) metros. 
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Na Tabela 4.1 não são apresentados os valores de concentração de metais pesados na 

entrada e saída da UT-MDIF, assim como, suas respectivas eficiências de extração. Isto se 

deve a não detecção de metais pesados durante o período de realização dos testes. Vale 

ressaltar que todas as amostras coletadas para análise dos metais Cd, Pb e Ni foram 

encaminhadas para a empresa Anasol (Analytical Solutions Ltda.), responsável por estas 

análises. Entretanto, a presença destes metais não foi detectada em nenhum dos testes 

realizados no período de desenvolvimento do trabalho, apesar de se proceder a repetição de 

todas as análises anteriormente enviadas. Resultados de um lote de amostras enviadas para 

empresa Anasol podem ser vistos no Anexo 4.  

A ausência de metais pode ser ocasionada pela alternância de períodos de 

sazonalidade com relação à presença de metais na água produzida que chaga à ETE da 

PETROBRAS. Em determinados períodos estas águas podem apresentar concentrações dentro 

dos limites de detecção dos equipamentos analíticos e mesmo acima dos estabelecidos pela 

legislação, conforme relato de Oliveira (2009). 

Analisando os resultados, verifica-se que o teste de maior eficiência de separação de 

óleo foi o teste 12 com 68,89% de eficiência, enquanto o teste 3, que obteve a menor 

eficiência, chegou a remover 24,87% do TOG.  

Comparando-se os resultados, observa-se que a retenção da fase dispersa, bem como 

a concentração do óleo de coco são variáveis determinantes para o aumento na eficiência de 

separação O/A. Observa-se também que os melhores resultados de eficiência estão associados 

à maior velocidade de agitação, visto que a elevação da agitação aumenta a quantidade de 

gotas de um menor diâmetro, aumentando-se a área interfacial e promovendo uma maior 

transferência de massa. 

 
4.1.1. Análise de significância estatística para as variáveis independentes 

Os valores apresentados na Tabela 4.2 fazem referência às variáveis independentes 

que tem maior significância estatística e obedecem, basicamente, aos valores do teste F e do 

método do valor P para um fator.  Têm-se o conhecimento de que para valores de MQR / MQr 

> F1,n-p tabelado (neste caso F15,5 tabelado é igual a 4,62, Anexo 5), 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, os fatores serão 

estatisticamente significantes.  
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Observa-se pela Tabela 4.2 que todas as variáveis utilizadas neste planejamento são 

estatisticamente significantes. A interação entre a vazão efetiva e a concentração de óelo de 

coco, a concentração de extratante isolada e a interação entre a vazão efetiva, a velocidade de 

agitação e a concentração de extratante apresentaram elevada significância estatística. Apenas 

a variável velocidade de agitação não apresentou ser estatisticamente significante quando 

isolada. 

Tabela 4.2 – Fatores de elevada significância estatística e estatisticamente significantes 
resultantes dos testes na região de maior eficiência da UT-MDIF. 

Fatores Distribuição F Fator P 

Interação entre Vazão Efetiva (Xvaz) e Concentração de Óleo de 
Coco (Xconc) 

264,3573 0,000506 

Concentração de Extratante (Xconc) 217,1197 0,000678 

Interação entre Vazão Efetiva (Xvaz), Velocidade de Agitação 
(Xagit) e Concentração de Óleo de Coco (Xconc) 

187,0898 0,000845 

Interação entre Retenção da fase dispersa (Xret), Vazão (Xvaz) e 
Concentração de Óleo de Coco (Xconc) 

86,0433 0,002652 

Interação entre Retenção da Fase Dispersa (Xret) e Concentração 
de Óleo de Coco (Xconc) 

61,7881 0,004289 

Vazão Efetiva (Xvaz) 46,3000 0,006491 

Retenção da Fase Dispersa (Xret) 35,2642 0,009546 

Interação entre Retenção da Fase Dispersa (Xret) e Vazão Efetiva 
(Xvaz) 

23,4972 0,016754 

Interação entre Retenção da Fase Dispersa (Xret), Vazão Efetiva 
(Xvaz) e Velocidade de Agitação (Xagit) 

16,0943 0,027794 

 

A Figura 4.1 apresenta a carta de Pareto para os efeitos de todas as variáveis 

envolvidas no planejamento. Os valores à direita do valor P de 0,05 são estatisticamente 

significantes ou de elevada significância estatística. Em contrapartida os valores à esquerda do 

valor P de 0,05 não possuem significância estatística. Os valores mostrados na carta de Pareto 

em referência estão em concordância com os resultados apresentados na Tabela 4.2 
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Figura 4.1 – Carta de pareto. 

 

4.1.2. Equação do modelo para a região de maior eficiência de separação 

A partir dos dados obtidos com os experimentos, utilizou-se o programa Statistica 

Experimental Design® (versão 7.0) para a obtenção de um modelo empírico capaz de prever a 

eficiência de separação para o aparelho (Eplan%), dentro do intervalo de estudo (-1 a 1, valores 

codificados), para as quatro variáveis avaliadas. O coeficiente de regressão (R2), obtido entre 

os valores observados e os valores preditos pelo modelo estatístico de segunda ordem, é de 

0,98463. Desta forma, a Equação (39) ajustada pelo programa é estatisticamente significante e 

útil para fins preditivos (Box et al. 1978).  

Eplan (%) = 51,39158 + 2,11163Xret + 2,41959Xvaz  + 5,23962Xconc - 1,72269XretXvaz + 

2,79514XretXconc. - 5,78157XvazXconc – 1,42655XretXvazXagit + 3,29844XretXvazXconc – 

4,86380XvazXagitXconc 

Com base nas informações obtidas pela carta de Pareto, Figura 4.1, a Equação (39) 

foi transcrita sem as variáveis que não possuem significância estatística, os valores situados à 

esquerda do valor P de 0,05. 

A Equação (39) do modelo gerado é válida para um intervalo definido, ou seja, para 

as variáveis Xret, Xvaz, Xagit e Xconc. no intervalo de -1 a 1. Utiliza-se a Equação (39) com 

(39) 

Carta de Pareto

,1718914

,2716129

,5937701

-1,20428

2,257086

-4,01177

-4,84739

5,938369

6,80441

7,860543

9,275955

-13,6781

14,73498

-16,2591

p=,05

Valor estimado do efeito (valor absoluto) 
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valores codificados para as variáveis independentes ou interações entre variáveis, enquanto 

que a variável resposta eficiência de separação é dada em percentagem (%).  

A Tabela 4.3 apresenta o comparativo dos resultados de eficiência de separação 

obtidos experimentalmente (E) com as eficiências obtidas pelo programa planejamento 

estatístico (Eplan), através da Equação (39) do modelo. 

Tabela 4.3 – Comparativo dos resultados de eficiência de separação obtidos 
experimentalmente e pelo programa Statistica. 

Teste E (%) Eplan (%) Desvio 
Relativo 

1 42,22 41,08 2,70% 
2 53,42 54,70 -2,40% 
3 24,87 26,14 -5,12% 
4 59,76 58,62 1,91% 
5 53,48 54,75 -2,38% 
6 52,65 51,51 2,17% 
7 66,51 65,36 1,72% 
8 40,79 42,07 -3,13% 
9 44,44 45,72 -2,88% 
10 57,63 56,48 1,99% 
11 40,00 38,86 2,86% 
12 68,89 70,17 -1,85% 
13 46,15 45,01 2,47% 
14 64,02 65,30 -2,00% 
15 51,01 52,28 -2,50% 
16 55,35 54,20 2,07% 
17 51,44 51,39 0,09% 
18 53,64 51,39 4,19% 
19 50,25 51,39 -2,27% 
20 51,31 51,39 -0,16% 

 

Observa-se na Tabela 4.3, que as eficiências de separação obtidas pela equação do 

modelo, Equação (41), são correspondentes àquelas obtidas experimentalmente com a UT-

MDIF. Esta boa correlação pode ser verificada pelo coeficiente de regressão (R2) de 0,98463. 

O desvio relativo médio entre os resultados experimentais e os da equação do modelo tomado 

em valores absolutos é de 0,13%. 
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4.1.3. Análise da variância (ANOVA) do modelo estatístico 

Conforme a Tabela 4.4, o coeficiente de correlação (R2) entre as respostas 

observadas e os valores preditos pelo modelo estatístico de segunda ordem, ajustado para a 

eficiência de separação da UT-MDIF, é de 0,98463. Observa-se que o valor do F calculado é 

4,95 vezes o valor do Ftabelado, a um nível de confiança de 95%, demonstrando que a 

equação ajustada é estatisticamente significante. 

Tabela 4.4 – Análise da variância (ANOVA). 

Fonte de variação 
Soma 

Quadrática (SQ) 
Número de graus 

de liberdade 
Média Quadrática 

(MQ) 

Regressão (R) 1910,9442 14 136,4960 

Resíduos (r) 29,837 5 5,9674 

Falta de ajuste 23,768 2 11,8838 

Erro puro 6,069 3 2,0231 

Total 1940,781 19  

R2: 98,463% 

Fcalculado = MQR/MQr : 22,87 

Ftabelado (95%): 4,62 

Fcalculado / Ftabelado: 4,95 

 

 A Figura 4.2 apresenta a relação entre os valores preditos e os valores observados 

para a eficiência de separação da UT-MDIF. Nota-se a existência de uma correlação 

satisfatória entre os valores preditos e os observados, conforme se verifica com o valor obtido 

do coeficiente de regressão (R2), que foi de 98,463%. 
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Figura 4.2 – Valores preditos vs. observados. 

 

4.1.4. Análise das curvas de nível 

A seguir, são apresentadas as análises das curvas de nível geradas pelo programa 

Statistica Experimental Design® (versão 7), tendo como variável resposta a eficiência de 

separação O/A da UT- MDIF. 

As Figuras 4.3. a 4.11 mostram as curvas de nível da eficiência de separação 

relacionando-se vazão efetiva e retenção da fase dispersa, mantendo-se fixas as velocidades 

de agitação e concentração de óleo de coco. Percebe-se semelhanças nos comportamentos das 

curvas de nível para as variações das agitações (90, 100 e 110 rpm), em referências as 

mesmas concentrações de óleo de coco (0,0%, 0,1% e 0,2% v/v). 

As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 apresentam as curvas de nível de eficiência de separação 

para as velocidades de agitação de 90 rpm (Figura 4.3), 100 rpm (Figura 4.4) e 110 rpm 

(Figura 4.5), mantendo-se fixa a concentração de óleo de coco em 0,0% v/v (nesta condição 

em específico, não seria realizada a possível extração de metais pesados).  
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Figura 4.3 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF.  Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 90,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,0% v/v). 
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Figura 4.4 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF.  Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 100,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,0% v/v). 
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Figura 4.5 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF.  Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 110,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,0% v/v). 

 

Verifica-se nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5 que a eficiência de separação aumenta, com a 

elevação da vazão para toda faixa de retenção da fase dispersa. Também constata-se que em 

todas as faixas de agitação trabalhadas, a melhor eficiência obtida ocorre para condição de 

maior vazão efetiva (11,1 m3/h) e menor retenção da fase dispersa (0,11). Uma elevada vazão 

efetiva associada à redução da retenção da fase dispersa possibilita a passagem de maior 

quantidade de água produzida pelo prato perfurado, aproximando o tipo de escoamento para o 

regime próximo à condição de jato, gerando gotas transportadoras menores e mais uniformes, 

facilitando a saída da gotícula transportada do seu interior. Também verifica-se que a maior 

eficiência é encontrada na condição de maior velocidade de agitação (110 rpm). A elevação 

da agitação aumenta a quantidade de gotas de um menor diâmetro, aumentando-se a área 

interfacial e promovendo uma maior transferência de massa. 

Do ponto de vista industrial esta é uma condição bastante interessante, pois 

possibilita tratar elevados volumes de efluente utilizando uma baixa vazão de orgânico 

circulante. 

As Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 apresentam as curvas de nível de eficiência de separação 

para as velocidade de agitação de 90 rpm (Figura 4.6), 100 rpm (Figura 4.7) e 110 rpm 
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(Figura 4.8), mantendo-se fixa a concentração de óleo de coco em 0,1% v/v (a adição do óleo 

de coco, permitiria de forma simultânea a separação de óleo bruto e a extração de metais 

pesados, no caso em estes se fizessem presentes).  
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Figura 4.6 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF. Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 90,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,1% v/v). 
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Figura 4.7 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF. Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 100,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,1%v/v). 



Capítulo 4. Resultados e Discussões 

 

92 

 

 55 
 53 
 51 
 49 
 47 
 45 
 43 
 41 0,11 0,21 0,31

Retenção da Fase Dispersa

6,5

8,8

11,1

V
az

ão
 E

fe
tiv

a 
(m

3 /h
)

 

Figura 4.8 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF. Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 110,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,1% v/v). 

 

Conforme tendência anterior verifica-se que em todas as Figuras (4.6, 4.7 e 4.8) o 

aumento da vazão efetiva influencia na eficiência de separação, mesmo com a adição do óleo 

de coco. Para vazões relativamente baixas (6,5 m3/h, por exemplo) observa-se que a eficiência 

de separação aumenta quando se elevam os valores da retenção da fase dispersa. Estima-se 

que uma maior retenção da fase dispersa gera gotas transportadoras mais carregadas em 

gotículas transportadas, permitindo um aumento de coalescência entre estas gotas, facilitando 

assim, a sua separação da gota transportadora para o leito orgânico. Este efeito de aumento da 

eficiência de separação é menos observado quando se trabalha a vazões mais elevadas (8,8 e 

11,1 m3/h). Neste caso, a eficiência tende a permanecer mais ou menos constante em todo 

intervalo de retenção estudado (0,11 a 0,31). Deve-se ressaltar ainda que a presença do 

extratante óleo de coco diluído no solvente QAV altera a hidrodinâmica do sistema tornando-

o menos estável o que dificulta o controle de nível das interfaces. Este efeito é especialmente 

notado quando se opera em vazões relativamente mais elevadas (11,1 m3/h). Verifica-se ainda 

que o aumento da agitação amplia a área de maior eficiência entre as figuras (área de maior 

Eplan% da Figura 4.6 < área de maior Eplan% da Figura 4.7 < área de maior Eplan% da Figura 
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4.8). A velocidade de agitação é uma determinante do tamanho das gotículas d32 e, portanto, o 

número de partículas para uma determinada razão de fases (Paulo e Hadjiev, 2006). 

As Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 apresentam as curvas de nível de eficiência de separação 

para as velocidades de agitação de 90 rpm (Figura 4.9), 100 rpm (Figura 4.10) e 110 rpm 

(Figura 4.11), mantendo-se fixada a concentração de óleo de coco em 0,2% v/v. Observa-se a 

maior eficiência de separação encontrada para o presente estudo (68,89%).  
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Figura 4.9 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF. Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 90,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,2% v/v). 
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Figura 4.10 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF. Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 100,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,2% v/v). 
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Figura 4.11 – Curva de nível para eficiência de separação da UT-MDIF. Retenção da fase 
dispersa x Vazão efetiva (agitação = 110,0 rpm; concentração de óleo de coco = 0,2% v/v). 
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Constata-se que a elevação da concentração de óleo de coco (0,2% v/v) na fase orgânica 

faz com que a área de maior eficiência de separação seja restrita à região de maior teor de 

retenção da fase dispersa utilizada neste estudo (0,31). Também se observa a associação da 

elevação da velocidade de agitação com a diminuição da vazão efetiva em relação a região de 

maior eficiência de separação. De acordo com as Figuras (4.9, 4.10 e 4.11), verifica-se que a 

melhor condição de utilização do extratante óleo de coco, em especial para a indústria, está 

apresentada na Figura 4.9, visto que se pode tratar um maior volume de água produzida, 

utilizando a maior vazão efetiva (11,1 m3/h), associada à menor velocidade de agitação (90 

rpm), o que representa menor custo energético, uma vez que requer uma menor potência do 

agitador.  Dependendo do caso é possível que seja mais viável o pré-tratamento para 

separação do petróleo seguido do polimento final para extração dos metais pesados, utilizando 

dois módulos do MDIF associados em série. Esta observação se torna mais relevante ainda 

quando sabemos que a presença de metais pesados na água produzida é sazonal e nem sempre 

é constatada em níveis além do permitido pela legislação ambiental em vigor.  

 

4.1.5. Comportamento hidrodinâmico da UT-MDIF 

4.1.5.1. Hidrodinâmica da câmara de mistura 

Utilizando os dados do planejamento para os testes de campo, realizou-se o cálculo 

do tamanho das gotas da dispersão primária geradas no reator utilizando a Equação (10) de 

Coulaloglou e Tavlarides (1976), com os parâmetros das constantes obtidas por Paulo e 

Hadjiev (2006) para sistema similar ao do presente trabalho. Os dados do diâmetro médio de 

Sauter (d32) para a gota gerada são apresentados na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Diâmetro médio de Sauter, d32, da gota gerada de QAV (puro + óleo de coco) 
disperso no reator da câmara de mistura. 

d32 (µm) Velocidade de 

agitação 

(rpm) 

Retenção da fase 
dispersa  

(O/O+A) 0,0% 0,1% 0,2% 

0,11 218,6 202,2 197,1 

0,21 275,0 255,6 247,9 90 

0,31 331,4 308,0 298,8 

0,11 192,7 179,1 137,7 

0,21 242,4 225,2 218,5 100 

0,31 292,0 271,4 263,3 

0,11 171,9 156,7 154,9 

0,21 216,2 200,9 194,9 110 

0,31 260,5 242,1 234,8 

 

Pode-se observar na Tabela 4.5, para todas as faixas de concentração de óleo de coco 

utilizada, que o diâmetro médio da gota do orgânico gerada (d32) decresce com o aumento da 

velocidade de agitação, o que resulta no aumento da área interfacial da gota. O decréscimo 

também é verificado quando se reduz, para uma mesma velocidade de agitação, a retenção da 

fase dispersa. Ainda é possível observar a diminuição do diâmetro da gota quando se eleva a 

concentração de óleo de coco, mantendo-se fixa a velocidade de agitação e a retenção em base 

volumétrica da fase dispersa. 

Os menores valores de diâmetro da gota do orgânico gerados no reator da câmara de 

mistura (171,9 µm para 0,0% v/v, 156,7 µm para 0,1% v/v e 154,9 µm para 0,2% v/v de óleo 

de coco) foram obtidos quando se utilizou a menor retenção O/O+A (0,11) e a maior 

velocidade de agitação do misturador (110 rpm). Os maiores diâmetros da gota do orgânico 

gerada (331,4 µm para 0,0% v/v, 308,0 µm para 0,1% v/v e 298,8 µm para 0,2% v/v de óleo 

de coco) foram verificados quando foi associada à maior retenção da fase dispersa O/O+A 

(0,31) e a menor velocidade de agitação (90 rpm). 
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O menor diâmetro (154,9 µm) é observado nas seguintes condições: maior agitação, 

maior concentração de óleo de coco e menor retenção da fase dispersa. Já o maior diâmetro 

constante na Tabela 4.5 (331,4 µm) encontra-se na condição de menor agitação, menor 

concentração de óleo de coco e maior retenção da fase dispersa 

Menores diâmetros da gota gerada possibilitam uma melhor extração do óleo do 

interior do meio aquoso, pois aumentam a área interfacial de contato. Por outro lado, um 

menor diâmetro da gota transportada pode dificultar a separação na câmara de decantação da 

UT-MDIF, visto que uma gota menor poderá gastar um maior tempo para atingir a interface 

da gota transportadora/leito orgânico. Assim sendo, deve existir um diâmetro otimizado da 

gota transportada que favoreça tanto a transferência de massa do óleo da fase aquosa para a 

fase orgânica quanto a separação destas gotas na câmara de decantação. Os valores obtidos 

neste trabalho estão em concordância com aqueles obtidos por Fernandes Jr. (2006) para o 

sistema QAV/água produzida utilizando a UT-MDIF. 

 

4.1.5.2. Hidrodinâmica do prato perfurado 

Utilizando as Equações (12) e (13) obtém-se o diâmetro médio de Sauter para a gota 

transportadora (D32,) gerada no início do regime de jato (UJ). O D32 obtido de 2,54 mm,  foi o 

mesmo para todas as faixas do extratante óleo de coco utilizadas.  

A Tabela 4.6 apresenta os valores da velocidade de início de formação do jato para 

os respectivos teores de óleo de coco, utilizando a Equação (12). 

Tabela 4.6 – Velocidade de início de formação do jato (UJ) para os vários teores de óleo de 
coco utilizados. 

Teor de óleo de 
coco no orgânico 

(v/v) 

UJ 
(m/s) 

0,0% 0,1811 

0,1% 0,1703 

0,2% 0,1661 

 

A velocidade da gota em um furo do distribuidor (Uf) do equipamento de campo é 

determinada pela Equação (17), utilizando-se os seguintes parâmetros: 

QT = vazão total pela área dos furos: 6,5 a 11,1 m3/h � 0,0018 a 0,0031 m3/s; 
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Nf  = número total de furos do distribuidor: 10.057; 

d = diâmetro dos furos: 0,0012 m. 

A velocidade de passagem do fluido por um furo do prato perfurado para a faixa de 

vazão estudada (6,5 a 11,1m3/h) está entre 0,1587 e 0,2711m/s. 

O número de Eötvos (Eö) foi calculado em 0,1502 (0,0% v/v), 0,1697 (0,1% v/v) e 

0,1784 (0,2% v/v) utilizando a Equação (16). 

Os resultados do diâmetro médio de Sauter, D32, para a gota transportadora gerada 

após passagem do aquoso carregado em orgânico pelo prato perfurado estão expressos na 

Tabela 4.7, sendo utilizadas as Equações (25) e (29) para o cálculo. 

Tabela 4.7 – Diâmetro médio de Sauter, D32, gerado no prato perfurado para o sistema Água 
produzida/ QAV (puro + óleo de coco). 

D32 
(mm) 

QT 
(m3/h) 

Uf 
(m/s) 

0,0% 0,1% 0,2% 
6,5 0,1587 3,22 3,18 3,15 
8,8 0,2149 3,10 3,04 3,01 
11,1 0,2710 2,98 2,91 2,87 

 

Observa-se para todas as faixas de teores de óleo de coco utilizados, que o diâmetro 

da gota gerada decresce com o aumento da vazão pelo prato perfurado. Para um aumento de 

71% na vazão ocorrem os decréscimos de 7,5%, 8,5% e 9,0%, para os teores de óleo de coco 

de 0,0%, 0,1% e 0,2% v/v respectivamente. 

É possível que a não linearidade do decréscimo da gota em relação ao acréscimo da 

vazão se observe pela proximidade da região de jato, visto que o diâmetro de Sauter D32 de 

2,54 mm calculado pela Equação (13) devida a Scheele e Meister (1968) na condição de 

velocidade de início de formação do jato, situa-se próximo à 0,33 m/s quando calculado por 

Kumar e Hartland (1982). Este resultado da velocidade de jato concorda com a velocidade de 

início de jato para sistemas líquido-líquido similares àqueles propostos por Muller (1976) que 

é de 0,33m/s. 

Portanto, verifica-se que o regime de operação da UT-MDIF, sistema QAV/água 

produzida, é do tipo regime gota-a-gota, uma vez que a Uf máxima de acordo com a Tabela 

4.7 é de 0,2710 m/s. Constata-se, que o regime de jato para o sistema QAV/água produzida 
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terá início a partir de vazões efetivas de 13,4m3/h, confirmada anteriormente por Fernandes Jr. 

(2006). 

 

4.1.5.3. Hidrodinâmica da câmara de decantação 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados da velocidade descendente da gota 

transportadora no leito orgânico da câmara de decantação, quando aplicadas as Equações (19) 

e (25) aos testes do equipamento de campo.  

Tabela 4.8 – Velocidade de deslocamento das gotas (fase dispersa) em função do D32. 
D32 

(mm) 
Ud 

(cm/s) 
QT 

(m3/h) 
0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 

6,5 3,22 3,18 3,15 89,43 86,85 84,86 
8,8 3,10 3,04 3,01 82,85 79,49 77,26 
11,1 2,98 2,91 2,87 75,80 72,75 70,34 

 

Verifica-se que a velocidade da gota transportadora é função do diâmetro médio da 

gota. À medida que o D32 diminui, também é reduzida a velocidade de deslocamento das 

gotas (fase dispersa). Observa-se que um decréscimo de 0,24mm (7,5% para 0,0% v/v), 

0,27mm (8,5% para 0,1% v/v) e 0,29mm (9,0% para 0,20% v/v) no diâmetro da gota ocasiona 

uma redução de 13,63cm/s (15,2% para 0,0% v/v), 14,09cm/s (16,2% para 0,1% v/v) e 

14,52cm/s (17,1% para 0,2% v/v) na velocidade de deslocamento da gota transportadora. 

As Tabelas 4.9, 4.10 e 4.11 apresentam os resultados da velocidade ascendente da 

fase orgânica (Uc), Equação (20), e da velocidade resultante da gota transportadora no meio 

orgânico da câmara de decantação (Ur), Equação (18). Constata-se que a velocidade da gota 

transportadora é função do seu diâmetro médio. 

Verifica-se nestes testes de campo que a velocidade ascendente da fase orgânica 

pouco contribui para a redução da velocidade resultante da gota transportadora e do tempo de 

residência da gota no interior da câmara de decantação. 
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Tabela 4.9 – Velocidade de deslocamento das gotas transportadoras e o tempo de residência 
destas na câmara de decantação para concentração de óleo de coco de 0,0% v/v. 

Q 
(m3/h) 

Retenção 
da fase 

dispersa  
(O/O+A) 

Qo 
(orgânico) 

(m3/h) 

Uc  
(cm/s) 

Ud 
(cm/s) 

Ur 
(cm/s) 

tR 
(s) 

0,11 0,72 0,07 89,36 2,24 
0,21 1,37 0,13 89,29 2,24 6,5 
0,31 2,02 0,20 

89,43 
89,23 2,24 

0,11 0,97 0,10 82,55 2,42 
0,21 1,85 0,18 82,47 2,43 8,8 
0,31 2,73 0,27 

82,65 
82,38 2,43 

0,11 1,22 0,12 75,68 2,64 
0,21 2,33 0,23 75,57 2,65 11,1 
0,31 3,44 0,34 

75,80 
75,46 2,66 

 

 

Tabela 4.10 – Velocidade de deslocamento das gotas transportadoras e o tempo de residência 
destas na câmara de decantação para concentração de óleo de coco de 0,1% v/v. 

Q 
(m3/h) 

Retenção 
da fase 

dispersa  
(O/O+A) 

Qo 
(orgânico) 

(m3/h) 

Uc  
(cm/s) 

Ud 
(cm/s) 

Ur 
(cm/s) 

tR 
(s) 

0,11 0,72 0,07 86,78 2,30 
0,21 1,37 0,13 86,71 2,31 6,5 
0,31 2,02 0,20 

86,85 
86,65 2,31 

0,11 0,97 0,10 79,39 2,52 
0,21 1,85 0,18 79,31 2,52 8,8 
0,31 2,73 0,27 

79,49 
79,22 2,52 

0,11 1,22 0,12 72,63 2,75 
0,21 2,33 0,23 72,52 2,76 11,1 
0,31 3,44 0,34 

72,75 
72,42 2,76 
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Tabela 4.11 – Velocidade de deslocamento das gotas transportadoras e o tempo de residência 
destas na câmara de decantação para concentração de óleo de coco de 0,2% v/v. 

Q 
(m3/h) 

Retenção 
da fase 

dispersa  
(O/O+A) 

Qo 
(orgânico) 

(m3/h) 

Uc  
(cm/s) 

Ud 
(cm/s) 

Ur 
(cm/s) 

tR 
(s) 

0,11 0,72 0,07 84,79 2,36 
0,21 1,37 0,13 84,73 2,36 6,5 
0,31 2,02 0,20 

84,86 
84,67 2,36 

0,11 0,97 0,10 77,17 2,59 
0,21 1,85 0,18 77,08 2,59 8,8 
0,31 2,73 0,27 

77,26 
76,92 2,60 

0,11 1,22 0,12 70,22 2,85 
0,21 2,33 0,23 70,11 2,85 11,1 
0,31 3,44 0,34 

70,34 
70,00 2,86 

 

Pode-se observar que o tempo de residência no interior da câmara de decantação é 

influenciado pela vazão efetiva total, bem como pelo diâmetro da gota transportadora. O 

acréscimo na vazão efetiva contribui para o acréscimo do tempo de residência no interior do 

decantador. Quanto maior o tempo de residência, maior é a possibilidade da gotícula 

transportada atingir a interface e romper o filme líquido, coalescendo na sua homofase. 

Quanto maior o número de gotículas transportadas que saem do interior da gota 

transportadora, menos orgânico é carreado para a base da câmara e, desta forma, melhor é o 

tratamento e maior é a eficiência de separação. 

Para a faixa estudada, o aumento da vazão efetiva de 6,5 m3/h para 11,1 m3/h, 

implica em um decréscimo de 0,24 mm (7,5% para 0,0% v/v), 0,27 mm (8,5% para 0,1% v/v) 

e 0,29 mm (9,0% para 0,2% v/v) no diâmetro da gota transportadora e um aumento de 0,12 

segundos (5,12% para 0,0% v/v), 0,17 segundos (6,54% para 0,1% v/v) e 0,21 segundos 

(7,24% para 0,2% v/v) no tempo de residência da gota no interior da câmara de decantação. 

Para uma mesma vazão efetiva a quantidade de orgânico na retenção da fase dispersa 

O/(O+A) pouco contribui para o aumento do tempo de residência da gota transportadora. 

Em comparação aos dados observados por Fernandes Jr. (2006), verifica-se que os tR 

obtidos neste estudo são superiores aos encontrados pelo citado autor. Possivelmente esta 

diferença se justifica pelas velocidades de deslocamento das gotas (Ud), que mostraram 
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valores inferiores àqueles encontrados pelo referido autor. É possível que esta diferença seja 

devida às variações nas propriedades físico-químicas viscosidade e tensão interfacial existente 

entre os dois trabalhos. Os maiores valores de viscosidade da fase orgânica ora encontrados 

(1,323 mPa.s do presente trabalho contra 0,91 mPa.s de Fernandes Jr. (2006)) e menores 

valores de tensão interfacial (19,65 mN/m e 32,67 mN/m de Fernandes Jr. (2006)) resultam 

em menores diâmetros D32 obtidos neste trabalho. 

 

4.2. Determinação das eficiências de separação por meio das equações 

dimensionais 

O primeiro passo para se trabalhar com equações dimensionais é conhecer as 

propriedades físico-químicas das fases envolvidas no estudo, apresentadas na Tabela 3.1, 

visto que estas influenciam diretamente a eficiência de separação da UT-MDIF. Também se 

faz necessário conhecer algumas variáveis operacionais e de processo utilizadas na operação 

do equipamento. 

O planejamento experimental para o presente estudo foi desenvolvido para 20 (vinte) 

pontos amostrais. Desta forma, o estudo para elaboração da determinação de eficiência de 

separação, utilizando a análise dimensional, foi desenvolvido para a mesma quantidade de 

pontos. Também foi adotada a mesma distribuição de variáveis para os respectivos 20 pontos, 

que serão posteriormente comparados com os resultados do planejamento experimental. 

A Tabela 4.12 apresenta os valores das propriedades físico-químicas e algumas 

variáveis operacionais utilizadas na UT-MDIF, que foram empregadas no estudo de análise 

dimensional para a determinação dos 20 pontos de eficiência teórica. Os resultados da 

viscosidade da mistura (µmist) foram determinados através da Equação (29). 
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Tabela 4.12 – Valores das propriedades físico-químicas e variáveis operacionais utilizadas no 
estudo de determinação das eficiências teóricas através da análise dimensional. 

Pontos Øk 
Concentração 
de óleo de coco 

µmis 
(10-3kg/m.s) 

µorg 
(10-3kg/m.s) 

ρorg 
(103kg/m3) 

σI 
(10-3N/m) 

1 0,11 0,0 1,536549 1,323 789,72 19,65 

2 0,11 0,2 1,536989 1,333 789,94 16,53 

3 0,11 0,0 1,536549 1,323 789,72 19,65 

4 0,11 0,2 1,536989 1,333 789,94 16,53 

5 0,11 0,0 1,536549 1,323 789,72 19,65 

6 0,11 0,2 1,536989 1,333 789,94 16,53 

7 0,11 0,0 1,536549 1,323 789,72 19,65 

8 0,11 0,2 1,536989 1,333 789,94 16,53 

9 0,31 0,0 2,262633 1,323 789,72 19,65 

10 0,31 0,2 2,264232 1,333 789,94 16,53 

11 0,31 0,0 2,262633 1,323 789,72 19,65 

12 0,31 0,2 2,264232 1,333 789,94 16,53 

13 0,31 0,0 2,262633 1,323 789,72 19,65 

14 0,31 0,2 2,264232 1,333 789,94 16,53 

15 0,31 0,0 2,262633 1,323 789,72 19,65 

16 0,31 0,2 2,264232 1,333 789,94 16,53 

17 0,21 0,1 1,853637 1,323 789,82 17,39 

18 0,21 0,1 1,853637 1,323 789,82 17,39 

19 0,21 0,1 1,853637 1,323 789,82 17,39 

20 0,21 0,1 1,853637 1,323 789,82 17,39 

OBS.: As propriedades µaq e ρaq foram consideradas constantes durante todo o período dos 

experimentos. Os valores destas propriedades são: µaq = 1,261 x 10-3kg/m.s e ρaq = 998,83 x 

103kg/m3. 

A Tabela 4.13 mostra os resultados obtidos por meio das equações utilizadas. As 

velocidades da gota em um orifício do prato perfurado (Uf) foram encontradas utilizando a 

Equação (17). Os números de capilar (Ca) foram determinados através da Equação (25). Os 

diâmetros das gotas transportadoras (D32) foram obtidos pela Equação (29). Os números de 

Weber para impelidor (Weimp) foram calculados pela Equação (11), considerando o diâmetro 

do impelidor (dimp) de 250 mm. Os diâmetros das gotas da dispersão primária (d32) foram 

encontrados por meio da Equação (10). Para a determinação dos números de Ohnesorge (Z) 

foi empregada a Equação (32). Já os números de Morton (Mo), obtidos pela Equação (33).  
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As variáveis apresentadas abaixo também foram utilizadas para obtenção dos 

resultados da Tabela 4.13: 

• g: constante gravitacioanal ≈ 9,806m/s2; 

• H: altura do leito orgânico na câmara de decantação = 2m; 

• df : diâmetro do furo do prato perfurado = 0,0012m;  

• c1 e c2: constantes adimensionais relativas às características do sistema líquido/líquido 

(ØK): c1= 0,056 e c2= 3,6 (sistema semelhante utilizado por Paulo e Hadjiev (2006)). 

Tabela 4.13 – Resultados da equações utilizadas no estudo de determinação das eficiências 
teóricas através da análise dimensional. 

Pontos 
QT 

(m3/h) 
Uf 

(m/s) Ca 
D32 

(mm) Z MO Weimp 
d32 

(mm) 

1 6,5 0,1587 0,01241 3,166 6,75E-05 6,84E-10 1787,02 0,219 

2 6,5 0,1587 0,01476 3,090 8,02E-05 1,14E-09 2124,32 0,197 

3 6,5 0,1587 0,01241 3,166 6,75E-05 6,84E-10 2669,51 0,172 

4 6,5 0,1587 0,01476 3,090 8,02E-05 1,14E-09 3173,37 0,155 

5 11,1 0,2711 0,02120 2,890 6,75E-05 6,84E-10 1787,02 0,219 

6 11,1 0,2711 0,02521 2,773 8,02E-05 1,14E-09 2124,32 0,197 

7 11,1 0,2711 0,02120 2,890 6,75E-05 6,84E-10 2669,51 0,172 

8 11,1 0,2711 0,02521 2,773 8,02E-05 1,14E-09 3173,37 0,155 

9 6,5 0,1587 0,01828 2,979 6,75E-05 6,84E-10 1787,02 0,331 

10 6,5 0,1587 0,02174 2,874 8,02E-05 1,14E-09 2124,32 0,299 

11 6,5 0,1587 0,01828 2,979 6,75E-05 6,84E-10 2669,51 0,260 

12 6,5 0,1587 0,02174 2,874 8,02E-05 1,14E-09 3173,37 0,235 

13 11,1 0,2711 0,03121 2,605 6,75E-05 6,84E-10 1787,02 0,331 

14 11,1 0,2711 0,03713 2,450 8,02E-05 1,14E-09 2124,32 0,299 

15 11,1 0,2711 0,03121 2,605 6,75E-05 6,84E-10 2669,51 0,260 

16 11,1 0,2711 0,03713 2,450 8,02E-05 1,14E-09 3173,37 0,235 

17 8,8 0,2149 0,02291 2,839 7,62E-05 9,87E-10 2492,92 0,225 

18 8,8 0,2149 0,02291 2,839 7,62E-05 9,87E-10 2492,92 0,225 

19 8,8 0,2149 0,02291 2,839 7,62E-05 9,87E-10 2492,92 0,225 

20 8,8 0,2149 0,02291 2,839 7,62E-05 9,87E-10 2492,92 0,225 
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A equação dimensional proposta para este estudo, na qual contêm os parâmetros 

baseados nas variáveis e condições operacionais utilizadas nos testes com a UT-MDIF, 

conforme descrito no item 3.2, é representada pela Equação (40). Comparando-se a Eq. 40 

com a Eq. 38 verifica-se que os parâmetros PAR01 a PAR07 que aparecem na Eq. 38 foram 

identificados para o caso presente. A identificação foi realizada através do programa Statistica 

Experimental Design® (versão 7.0), usando-se o Método de Estimativa Não-linear (Anexo 4). 
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sendo Ecalc a Eficiência calculada pela equação adimensional proposta para este estudo. 

A Tabela 4.14 apresenta além dos resultados de eficiência de separação calculada 

(Ecalc), obtidos pela equação dimensional proposta neste estudo (Eq. 40), uma análise 

comparativa com os respectivos desvios em relação aos resultados de eficiência de separação 

óleo / água obtidos experimentalmente (E). 
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Tabela 4.14 – Comparativo dos resultados de eficiência de separação obtidos 
experimentalmente e pelo estudo de análise dimensional. 

Teste E 
(%) 

ECalc 

(%) 
Desvio 

1 42,22 43,28 -2,50% 

2 53,42 53,29 0,25% 

3 24,87 42,34 -70,26% 

4 59,76 52,35 12,39% 

5 53,48 45,87 14,23% 

6 52,65 56,37 -7,07% 

7 66,51 44,94 32,43% 

8 40,79 55,44 -35,91% 

9 44,44 46,62 -4,90% 

10 57,63 56,96 1,17% 

11 40,00 45,69 -14,22% 

12 68,89 56,03 18,67% 

13 46,15 50,44 -9,29% 

14 64,02 61,50 3,93% 

15 51,01 49,51 2,95% 

16 55,35 60,57 -9,43% 

17 51,44 51,66 -0,43% 

18 53,64 51,66 3,69% 

19 50,25 51,66 -2,81% 

20 51,31 51,66 -0,68% 

 

Observa-se na Tabela 4.14, que as eficiências de separação obtidas pela análise 

dimensional, Equação (40), podem apresentar desvios importantes (até 70,26% em termos 

absolutos) em relação aos resultados obtidos experimentalmente com a UT-MDIF. Por outro 

lado, o desvio relativo médio entre os resultados experimentais e os da equação proposta pela 

análise dimensional tomados em valores absolutos é de 3,39%. 
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4.3. Comparativo das eficiências de separação 

A Tabela 4.15 apresenta os resultados de eficiência de separação (variável 

dependente) obtidos neste estudo: eficiência experimental (E%); eficiência calculada pela 

equação do modelo do planejamento estatístico (Eplan%), através da Equação (39), e; 

eficiência calculada pela equação dimensional (Ecalc%), por meio da Equação (40). Na tabela 

também são apresentadas as variáveis operacionais independentes que foram utilizadas nos 

testes com a UT-MDIF. 

Tabela 4.15 – Comparativo das eficiências obtidas no estudo. 

Variáveis Experimentais Eficiências e Desvios 

Teste Retenção 
(O/O+A) 

Vazão 
efetiva 
(m3/h) 

Velocidade 
de agitação 

(rpm)  

Concentração 
de óleo de coco 

(% v/v) 

E 
(%) 

Eplan 

(%) 
Ecalc 
(%) 

Desvio 
Eplan 

para E 

Desvio 
Ecalc para 

E 

1 0,11 6,5 90 0,0 42,22 41,08 43,28 2,70% -2,50% 

2 0,11 6,5 90 0,2 53,42 54,70 53,29 -2,40% 0,25% 

3 0,11 6,5 110 0,0 24,87 26,14 42,34 -5,12% -70,26% 

4 0,11 6,5 110 0,2 59,76 58,62 52,35 1,91% 12,39% 

5 0,11 11,1 90 0,0 53,48 54,75 45,87 -2,38% 14,23% 

6 0,11 11,1 90 0,2 52,65 51,51 56,37 2,17% -7,07% 

7 0,11 11,1 110 0,0 66,51 65,36 44,94 1,72% 32,43% 

8 0,11 11,1 110 0,2 40,79 42,07 55,44 -3,13% -35,91% 

9 0,31 6,5 90 0,0 44,44 45,72 46,62 -2,88% -4,90% 

10 0,31 6,5 90 0,2 57,63 56,48 56,96 1,99% 1,17% 

11 0,31 6,5 110 0,0 40,00 38,86 45,69 2,86% -14,22% 

12 0,31 6,5 110 0,2 68,89 70,17 56,03 -1,85% 18,67% 

13 0,31 11,1 90 0,0 46,15 45,01 50,44 2,47% -9,29% 

14 0,31 11,1 90 0,2 64,02 65,30 61,50 -2,00% 3,93% 

15 0,31 11,1 110 0,0 51,01 52,28 49,51 -2,50% 2,95% 

16 0,31 11,1 110 0,2 55,35 54,20 60,57 2,07% -9,43% 

17 0,21 8,8 100 0,1 51,44 51,39 51,66 0,09% -0,43% 

18 0,21 8,8 100 0,1 53,64 51,39 51,66 4,19% 3,69% 

19 0,21 8,8 100 0,1 50,25 51,39 51,66 -2,27% -2,81% 

20 0,21 8,8 100 0,1 51,31 51,39 51,66 -0,16% -0,68% 
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Comparando os resultados da Tabela 4.15, observa-se que os valores obtidos para 

Eplan apresentam menores desvios em relação à E (eficiência experimental) quando se 

compara aos resultados calculados pela análise dimensional, Ecalc.  

Analisando os resultados da eficiência experimental, verifica-se que o melhor 

desempenho foi obtido no teste 12 (E = 68,89%), cujas condições operacionais foram: 

retenção 0,31, vazão efetiva 6,5 m3/h, velocidade de agitação 110 rpm e concentração de óleo 

de coco 0,2% v/v. Observa-se que, uma maior retenção da fase dispersa resulta em geração de 

gotas transportadoras mais carregadas em gotas transportadas, o que possibilita um aumento 

de coalescência destas no interior da gota transportadora, resultando em uma maior gota de 

orgânico e assim aumentando sua velocidade de ascensão para atingir a interface 

água/orgânico. Uma maior velocidade de agitação aumenta a quantidade de gotas de menor 

diâmetro, aumentando-se assim, a área interfacial e promovendo uma maior transferência de 

massa. Uma maior concentração de óleo de coco (0,2% v/v) resultando no aumento da 

separação O/A, pode ser explicada devido o óleo de coco possuir quantidade considerável de 

ácido láurico (C12), demonstrando grande afinidade química pelo QAV, de mesma cadeia 

carbônica (Oliveira, 2009). A vazão efetiva de 6,5 m3/h ocasiona a geração de maiores gotas 

transportadoras no prato perfurado, o que resulta numa maior distância a ser percorrida pela 

gota transportada. Desta forma, presume-se que a vazão efetiva utilizada não teve influência 

ao resultado de eficiência obtido. 

A análise dos resultados para a eficiência do planejamento mostra que o melhor 

desempenho foi obtido também para o teste 12, cujo valor de Eplan = 70,17%. 

Para a eficiência calculada pela análise dimensional, é possível observar que os testes 

14 e 16 resultaram em melhores eficiências, apresentando desempenhos próximos, 61,50% e 

60,57%, respectivamente. As condições operacionais utilizadas foram: teste 14 – retenção 

0,31, vazão efetiva 11,1 m3/h, velocidade de agitação 90 rpm e concentração de óleo de coco 

0,2% v/v, e; teste 16 – retenção 0,31, vazão efetiva 11,1 m3/h, velocidade de agitação 110 rpm 

e concentração de óleo de coco 0,2% v/v. Pode-se observar que os testes 14 e 16 têm em 

comum com o teste 12 as variáveis retenção da fase dispersa (0,31) e concentração de óleo de 

coco (0,2% v/v), na qual a influência destas variáveis podem ter contribuído para os 

resultados de eficiências obtidos. 

Comparando-se o melhor resultado da eficiência experimental (teste 12) com os 

resultados das outras eficiências obtidas, observa-se que para Eplan o desvio foi de -1,85%. É 
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possível afirmar que para as condições deste teste, o planejamento mostra-se consistente ao 

resultado obtido. Já em comparação com a Ecalc, observa-se um desvio de 18,67% superior a 

eficiência experimental. 

Comparando o pior resultado obtido da eficiência experimental (teste 3, E = 24,87%) 

com os resultados das outras eficiências, observa-se o desvio de -5,12% para Eplan e -70,26% 

para o Ecalc. Observa-se a concordância das três eficiências quanto ao baixo resultado do teste 

3, como também, uma melhor correlação estatística de Eplan para com E, quando se compara 

os desvios observados. 

Ampliando a análise para a faixa dos melhores resultados, verifica-se que os testes 

10 e 14 resultaram em menores desvios na comparação entre as três eficiências. Verificam-se 

nesses testes, que as variáveis: retenção da fase dispersa (0,31), velocidade de agitação (90 

rpm) e concentração do extratante óleo de coco (0,2% v/v), são comuns para todos eles. Como 

foi dito anteriormente, uma maior retenção da fase dispersa (0,31) resulta em geração de gotas 

transportadoras mais carregadas em gotas transportadas. A concentração máxima do 

extratante óleo de coco (0,2% v/v) está em concordância aos resultados obtidos por Oliveira 

(2009), visto a afinidade do extratante óleo de coco com o QAV.  

É observado que os testes 3, 8 e 11 apresentam os maiores desvios na comparação 

entre as três eficiências. Percebe-se a existência, de pelo menos, uma variável no seu valor 

mínimo, na qual suas interações com as demais variáveis sejam mais significativas para os 

valores dos resultados obtidos. Entretanto, os três testes apresentam em comum a variável 

velocidade de agitação máxima (110 rpm), que conforme comentado, não teve para os testes 

em questão, grande significância para com o resultado obtido. 

A Figura 4.12 mostra a comparação entre os valores da eficiência experimental (E) 

com as eficiências calculadas pelo planejamento estatístico experimental (Eplan) e pela análise 

dimensional (Ecalc).  
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Figura 4.12 – Comparação da eficiência experimental E com Eplan e Ecalc. 

 

Observando a Figura 4.12, ficam evidentes os desvios obtidos nos cálculos das 

eficiências Eplan e Ecalc  com relação aos resultados da eficiências dos testes experimentais (E). 

Constata-se que os valores obtidos para Eplan apresentam menores desvios para E em 

comparação aos os resultados calculados pela análise dimensional, Ecalc. 

Pelos resultados obtidos fica evidente que a utilização da equação do modelo 

proveniente do planejamento estatístico experimental representa melhor a eficiência de 

separação O/A experimental que a equação decorrente da análise dimensional. Possivelmente 

as simplificações impostas quando se calculam os vários números adimensionais vêm 

influenciar na Equação gerada. Por exemplo, quando se utiliza constantes (c1 e c2) obtidas 

para sistemas semelhantes nas condições operacionais presentes.   

 

4.4. Problemas encontrados durante os testes de campo 

Durantes os testes realizados, verificou-se a dificuldade em estabilizar os níveis das 

interfaces no equipamento quando se iniciou a adição do óleo de coco (0,1% v/v). Esta 

dificuldade foi identificada quando a interface orgânico-aquoso da câmara de separação tendia 

a subir para a câmara de decantação, o que resultou, em alguns casos, ter de refazer os testes. 

E  

Eplan  

Ecalc  
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Outro inconveniente encontrado foi à difícil comunicação com a sala de controle da 

PETROBRAS. Em duas ocasiões, o efluente de saída do SAO foi paralisado devido a 

necessidades operacionais da empresa, que eram previamente programadas, conforme 

apresentada na Figura 4.13. No entanto, a PETROBRAS não informou da programação de 

parada das ETEs. Nesta condição, foi identificada a falta de efluente para a UT-MDIF, 

observando-se a diminuição repentina do nível da fase aquosa na câmara de separação. 

Apesar da ausência do efluente na sucção da bomba de aquoso, esta não chegou a queimar. 

Neste sentido, o aprimoramento da automação relacionada ao controle digital dos níveis das 

interfaces pode ser positivo na identificação de possíveis problemas operacionais, antecipando 

dificuldades relacionadas ao abaixamento brusco dos níveis das interfaces. 

                             

Figura 4.13 – Ausência de fluxo na saída do SAO da Petrobras. 
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5. Conclusão 

O equipamento UT-MDIF apresenta comportamento hidrodinâmico de grande 

complexidade. Tem-se um escoamento bifásico na câmara de decantação em que a fase 

aquosa é uma população de gotas (gotas transportadoras) contendo em seu interior fase 

orgânica na forma de gotas menores (gotas transportadas). Desse modo, a modelagem com 

base nos fenômenos de transporte (quantidade de movimento e transferência de massa) torna-

se uma tarefa muito difícil.  

Para situações desta natureza o planejamento estatístico experimental e a análise 

dimensional, com base nas variáveis independentes operacionais, se constituem em 

ferramentas bastante úteis na medida em que podem fornecer equações de modelos capazes de 

prever a eficiência de separação experimental nos limites das condições operacionais 

considerados. 

Observa-se com os resultados apresentados, que para operações de mistura e 

separação em sistemas óleo/água, o planejamento estatístico experimental é mais indicado que 

a análise dimensional. A primeira metodologia gerou uma equação de modelo cujo coeficiente 

de regressão foi 0,98 o que representa uma equação bastante útil para fins preditivos quando 

se opera o sistema no intervalo das condições operacionais estudadas. Por outro lado, o 

cálculo da eficiência pela equação gerada pela análise dimensional, que representa a segunda 

metodologia empregada, resultou em valores de desvios importantes (até 70,26% em termos 

de valor absoluto). Este fato pode ser determinante no momento de selecionar qual 

metodologia melhor descreve o comportamento do equipamento UT-MDIF.   

Os resultados experimentais obtidos no estudo apresentam, de maneira geral, 

concordância com trabalhos anteriores recentes. A tentativa de utilização da UT-MDIF para o 

tratamento simultâneo visando à separação de óleo e extração de metais pesados a partir da 

água produzida, não foi possível porque o efluente industrial produzido no período de 

desenvolvimento do trabalho não apresentou os metais Cd, Pb e Ni tomados como referência 

entre os metais pesados. 

A solução orgânica de QAV+óleo de coco foi usada na tentativa de se promover o 

tratamento simultâneo óleo/metais. Observou-se que a adição do óleo de coco ao solvente 

orgânico (proporções de 0,1 e 0,2 % v/v) altera a hidrodinâmica e as propriedades físico-
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químicas do sistema, e por consequência, os resultados de eficiência de separação 

experimental.  

Em termos de aplicação industrial, as melhores condições das variáveis operacionais 

obtidas neste estudo, visando o tratamento de separação óleo/água foram: 

• Retenção da fase dispersa (O/(O+A)) = 0,11; 

• Vazão efetiva = 11,1 m3/h; 

• Velocidade de agitação = 110 rpm; 

• Concentração de óleo de coco = 0,0% v/v. 
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ANEXO 1 – FISPQ do QAV 
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ANEXO 2 – Procedimento para Determinação do 

TOG/TPH 
 

1- Programando a contagem regressiva de evaporação do solvente 
 
 

A. Pressiona-se e segura-se a tecla RUN  até que um valor te tempo apareça na tela. Esse 

valor aparecerá com 1 ou 2 dígitos para os minutos e 2 dígitos para os segundos 

separados por uma virgula. Ex: 5.00. (Cinco Minutos). 

B. Utiliza-se as teclas de flecha (� & �) para configurar o tempo desejado para 

evaporação. Geralmente 5.00 minutos vem a ser um tempo adequado. 

C. Pressiona-se a tecla CAL para salvar o tempo programado. Uma vez feito isto o 

cronômetro é gravado na memória do equipamento. Aparecerá no display; “idLE”. 

 

2 - Zerando o analisador Infracal modelo HATR-T. (LIMPEZA c/ N-HEXANO) 
 
 

A. Segura-se o prato com a base de Cristal no meio em uma posição vertical e adiciona-se 

N-Hexano. 

B. Agita-se a peça (Prato) para que o mesmo seque. Pode-se usar também algum papel 

antiestático para limpar o cristal.  

C. Posiciona-se o Prato com base de cristal no Analisador. 

D. Pressiona-se e segura-se a tecla ZERO  até que inicie a contagem regressiva ou 

apareça na tela “bAL”. Logo depois surgirá na tela um valor que se refere a constante 

gerada interna para correção do ZERO do analisador. Pressiona-se a tecla RUN. 

Aguarda-se uma resposta no display. A Resposta deve ser 0 ou no máximo +/- 02  

E. Assim um novo ajuste de ZERO é salvo no analisador. 

F. A Checagem do ZERO pode ser feita também sem se alterar o ponto ZERO criado 

conforme passos acima. Para isto basta correr uma análise (apertando a tecla RUN) 

com o prato de cristal limpo e seco. 

 

3 - Procedimento de calibração do Infracal com múltiplos pontos.  
 

A. Zera-se o analisador conforme previamente descrito. 

B. Pressiona-se e segura-se a tecla CAL até que apareça “CAL” no display. 

C. Pressiona-se a tecla RECALL repetidamente até que apareça “oFF” no display. 
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D. Pressiona-se a tecla ZERO e aparecerá. “idLE”. Calibração está agora desativada. 

E. Analisa-se 50 µl do padrão de teor mais baixo de TOG. 

F. Pressiona-se e solta-se a tecla RUN . O Cronômetro começará sua contagem 

regressiva. Anota-se o valor indicado pelo analisador após o término da contagem 

regressiva. 

G. Limpa-se o prato de Cristal. Pressiona-se e solta-se a tecla RUN  e confere-se o 

resultado com o cristal limpo, deve ser 00 ± 2 . Caso contrário limpa-se novamente o 

prato ou certifica-se que ele está corretamente encaixado. 

H. Repete-se os Passos E a G para cada padrão de valor conhecido. 

I. Pressiona-se e segura-se a tecla CAL até que apareça “CAL” no display. 

J. Pressiona-se a tecla RECALL repetidamente até que apareça no display “Edit”. 

K. Pressiona-se a tecla CAL. e “n=” aparecerá no display por um segundo seguido pelo 

número de padrões de calibração a serem inseridos. Usam-se as teclas de flecha para 

configurar o número de pontos de calibração.   

L. Pressiona-se CAL. “A01=” aparecerá no display por 1 segundo seguido por um valor 

de absorção. Utiliza-se as flechas (� e �) para definir o valor exato de absorção do 

padrão que se encontra no prato. 

M. Pressiona-se a tecla CAL. “C01=” aparecerá no display por 1 segundo seguido por um 

valor de concentração. Utiliza-se as flechas (� e �) para configurar o valor exato de 

concentração do padrão que se encontra no prato. 

N. Repete-se os passos L e M para cada padrão. 

O. Após os dados serem inseridos no analisador conforme o número de pontos de 

calibração inicialmente programados no passo “K” o display apontará “idLE”.  

 

4 - Procedimento de extração para TOG em água utilizando o Infracal HATR-T2 
 
A. Utiliza-se um funil de vidro para transferir N -Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) para 

um recipiente adequado; 

B. Coleta-se 250mL da amostra de água e coloque em uma garrafa de vidro graduado. Uma 

pipeta pode ser usada para ajustar o nível da água; 

C. Adiciona-se Acido Clorídrico à amostra de água e agita-se até que o pH esteja inferior a 2; 

D. Transfere-se 25 mL de N -Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) do recipiente para uma 

proveta de 25mL; 

E. Transfere-se os 25 mL de N -Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) da proveta de 50 mL 

para o funil de separação  com os 250 mL de amostra d’água; 
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F. Tampa-se a garrafa e agita-se vigorosamente por dois minutos. Aguarda-se um minuto 

para que a água e o N -Hexano se separem; 

G. Utiliza-se uma pipeta de 50 µl para se coletar  50 µl de N-Hexano. Toma-se cuidado para 

que a ponta da pipeta não colete água. Uma seringa também pode ser usada; 

H. Adiciona-se a quantidade coletada na pipeta no centro do prato de cristal do Analisador; 

I. Pressiona-se e solte a tecla RUN .  O cronômetro fará a contagem regressiva e após isto 

fará a análise automaticamente; 

J. Limpa-se o prato de cristal. Pressiona-se e solta-se a tecla RUN . O display deverá indicar 

00 ± 2. Caso contrário repita o procedimento de limpeza. Caso o resultado seja superior a 

300 mg/L, efetuar o procedimento de diluição conforme instruções a seguir.  

 

5 – Procedimento de extração para TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) em água 
utilizando o Infracal HATR-T2 
 

A. Recupera-se a fase orgânica obtida na extração com o solvente N-Hexano e filtra-se a 

amostra com sílica gel; 

B. Utiliza-se uma pipeta de 50 µl para se coletar  50 µl de N-Hexano. Toma-se cuidado para 

que a ponta da pipeta não colete água. Uma seringa também pode ser usada; 

C. Adiciona-se a quantidade coletada na pipeta no centro do prato de cristal do Analisador; 

D. Pressiona-se e solte a tecla RUN .  O cronômetro fará a contagem regressiva e após isto 

fará a análise automaticamente. Caso o resultado seja superior a 300 mg/L, efetuar o 

procedimento de diluição conforme instruções a seguir. 

 

6 - 10:1 Procedimento de diluição 
 

A. Coleta-se 1mL da amostra e transfere-se para uma proveta; 

B. Adiciona-se a proveta contendo 1mL da amostra 9mL do solvente extratante para diluição 

10 para 1; 

C. Mistura-se e coleta-se 50 microlitros da amostra com uma seringa e adiciona-se a 

quantidade coletada no centro do prato de cristal do Analisador e pressiona-se RUN; 

D. Anota-se o resultado obtido e multiplica-se pelo fator de diluição; 
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7 – Curva de calibração pata TOG e TPH 
 

y = 1,460x + 18,77
R² = 0,985
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ANEXO 3 – Determinação dos Parâmetros da 

Equação Dimensional  
 

A seguir são apresentadas as etapas para determinação dos parâmetros utilizados na Equação 

(40), equação adimensional proposta neste estudo, levando em consideração as ferramentas 

constantes do programa Statistica Experimental Design® (versão 7.0), software utilizado para 

determinação dos parâmetros. 

 

1. Primeiramente se faz necessário ter a equação a ser utilizada, equação modelo ou 

função, e posteriormente definir quais variáveis/parâmetros serão obtidas da equação. 

Neste estudo a equação modelo utilizada foi a Equação (34) e os parâmetros a serem 

determinados foram apresentados pela Equação (38), conforme apresentado abaixo: 
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2. O próximo passo é selecionar as variáveis dos ensaios estudados, que para o referente 

trabalho foram 20 pontos, mostrados na Tabela A.5.  
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Tabela A.1. Variáveis utilizadas no programa Statistica para determinação dos parâmetros. 

E (%) d32 (m) D3,2 (m) Z Mo µor Ensaios 
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 

1 42,22 2,18E-04 3,1E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

2 53,42 1,9E-04 3,0E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

3 24,87 1,7E-04 3,1E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

4 59,76 1,5E-04 3,0E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

5 53,48 2,1E-04 2,8E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

6 52,65 1,9E-04 2,7E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

7 66,51 1,7E-04 2,8E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

8 40,79 1,5E-04 2,7E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

9 44,44 3,3E-04 2,9E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

10 57,63 2,9E-04 2,8E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

11 40,00 2,6E-04 2,9E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

12 68,89 2,3E-04 2,8E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

13 46,15 3,3E-04 2,6E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

14 64,02 2,9E-04 2,4E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

15 51,01 2,6E-04 2,6E-03 6,75E-05 6,84E-10 0,001323 

16 55,35 2,348E-04 2,4E-03 8,02E-05 1,14E-09 0,001333 

17 51,44 2,252E-04 2,8E-03 7,62E-05 9,87E-10 0,001323 

18 53,64 2,252E-04 2,8E-03 7,62E-05 9,87E-10 0,001323 

19 50,25 2,252E-04 2,8E-03 7,62E-05 9,87E-10 0,001323 

20 51,31 2,252E-04 2,8E-03 7,62E-05 9,87E-10 0,001323 

 

As variáveis apresentadas abaixo também foram utilizadas para obtenção dos 

parâmetros da Equação (38): 

• df: diâmetro do furo no distribuidor (m) = 1,2 x 10-3 m; 

• H: altura do leito orgânico na câmara de decantação (m) = 2 m; 

• µaq: viscosidade da fase aquosa (Pa.s = kg/m.s) = 1,261 x 10-3 Pa.s. 

De posse da equação modelo, definidos os parâmetros a serem determinados e 

definidas as variáveis a serem utilizadas pelo programa Statistica Experimental Design® 

(versão 7.0), abre-se um novo documento e define o número de variáveis e o número de casos, 

que são o número de experimentos utilizados no trabalho e as variáveis apresentadas na 

Tabela A.5, conforme mostra a Figura A.1. 
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Figura A.1. Criação de novo documento no programa statistica. 

 

 

Em seguida, preenche a tabela criada com os dados a serem utilizados, mostrados na 

Figura A.2. 
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Figura A.2. Tabela com os dados a serem utilizados pelo programa Statistica. 

 

 

3. Montada a planilha de variáveis e pontos, Figura A.2, foi selecionado o modelo 

numérico do programa Statistica Experimental Design® (versão 7.0) para 

determinação dos parâmetros. O modelo utilizado foi a “Estimação Não-Linear” da 

secão “Modelos Lineares/ Não-Linear Avançados” da barra de menus “Estatísticas”, 

conforme apresentado na Figura A.3. 
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Figura A.3. Tabela com os dados a serem utilizados pelo programa Statistica. 

 

Quando da seleção da “Estimação Não-Linear”, abri-se uma janela com vários modelos. 

Nesta, foi selecionada “Regressão Especificada pelo Usuário, Função de Perda 

Personalizada”, mostrada na Figura A.4. 

  

Figura A.4. Seleção do modelo Estimação Não-Linear. 
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Após seleção da estimação, abre-se nova janela (Figura A.5), onde nesta deverá ser 

especificada a função a ser utilizada para determinação dos parâmetros (Equação A.1a e A.1b, 

representações das equações de modelo e formato para utilizar no programa respectivamente), 

como mostram as Figuras A.6. Quando as informações da função estão correspondentes com 

as constantes da tabela de dados (Figura A.2), a Figura A.5 passará para a Figura A.7. 
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 Figura A.5. Janela da Regressão Especificada pelo Usuário, Função de Perda Personalizada. 
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Figura A.6. Janela para Especificação da função a ser utilizada na determinação dos 
parâmetros. 

 

  

Figura A.7. Janela validando a função proposta para determinação dos parâmetros. 

 

 

4. Validada a função proposta para determinação dos parâmetros, seleciona-se OK e em 

seguida, aparece a Figura A.8, na qual o usuário poderá selecionar várias parâmetros, 

entre elas: “Método de Estimação” a ser utilizada; “Número Máximo de Iterações”; 

“Critérios de Convergência”, etc.. 
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Figura A.8. Seleção dos parâmetros para iniciar a iteração. 
 

 

5. Definidos os parâmetros, seleciona OK para iniciar a iteração. Após o término da 

iteração, abre-se uma nova janela (Figura A.9). Nesta Janela, contém as várias 

informações, para o “Método de Estimação” utilizado 
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Figura A.9. Janela com várias informações geradas pela iteração. 

 

 

6. Para os vários “Método de Estimação” testados, o que apresentou o melhor coeficiente 

de correlação foi o método Quase-Newton, com R2 igual 0,29088. Desta forma, optou-

se em utilizar os parâmetros obtidos por esse método, conforme é apresentada pela 

Figura A.10. 

 

 

Figura A.10. Relação dos parâmetros gerados peta iteração através do Método de Estimação 
escolhido. 
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ANEXO 4 – Relatório de Ensaio Analítico de Metais  
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ANEXO 5 – Tabela de Percentagem de Distribuição 

F, 5% 

 
 

Tabela A.2. Pontos de percentagem da distribuição F, 5%. 
(fonte: Barros Neto et al., 2007) 

 
 

 

 


