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RESUMO: As águas produzidas estão associadas aos processos de exploração e
produção de petróleo e gás. Estas águas são misturas complexas e possuem muitos
contaminantes como petróleo, metais pesados e gases, como o H 2S e o CO2, que
também são componentes presentes na água de produção. Os gases são originados a
partir da própria composição do petróleo e do gás natural. O H2S deve ser removido dos
fluidos da indústria do petróleo, pois é um gás altamente tóxico, potencialmente letal e
misturado à água forma um ácido corrosivo aos dutos e linhas de fluxo e outros
equipamentos. Na atual legislação ambiental estabelecida pelo CONAMA, a
concentração de sulfetos nas águas de descarte, deve ser inferior a 1 ppm e, para reuso,
0,3 ppm. Neste trabalho, foram testadas três aminas comerciais solubilizadas em QAV
visando a remoção simultânea de óleo e H2S em águas produzidas com concentração
inicial de 0,660 ppm de H2S. A operação de extração líquido-líquido foi estudada
fazendo-se uso do aparelho Misturador-Decantador à Inversão de Fases (MDIF). As
aminas comerciais testadas foram: DUOMEEN T, ARCUARD 2C-75 e DUOMEEN O.
Todas apresentavam função tensoativa e caráter hidrofóbico (alquilaminas). Os teores
de H2S e petróleo (ppm) foram avaliados antes e após o contato entre as fases orgânica
(solução orgânica amina/QAV) e aquosa (água produzida). Após testes de extração em
funis de separação conduzidos em batelada selecionou-se a amina ARCUAD 2C-75,
para realizar os testes sistemáticos com o MDIF (Misturador-Decantador à Inversão de
Fases). As condições operacionais foram estabelecidas com base nas seguintes
variáveis: relação orgânico/aquoso (1/5;1/3; 2/5) em v:v; vazão total (60; 65; 70; 75; 80;
85; 90; 100) em L/h; e concentração do extratante amina solubilizada em QAV (0,1;
0,15 e 0,20) em (v:v). Os resultados experimentais foram analisados com base em duas
abordagens, o Planejamento Estatístico Experimental e a Rede Neural Artificial (NRA).
Obteve-se uma eficiência de remoção simultânea de sulfetos e petróleo de 74 e 83%,
respectivamente, para uma relação orgânico/aquoso de 1/3; uma vazão de 90 L/h e uma
concentração de extratante amina em QAV de 0,10 v:v.
PALAVRAS-CHAVE: Processos de separação; água produzida; extração líquidolíquido; espécies sulfetadas.

ABSTRACT
The produced water is associated with the processes of exploration and production of oil
and gas. These waters are complex mixtures and have many contaminants such as oil,
heavy metals and gases such as H2S and CO2, which are also present as components
into produced waters. The gases are originated from the same composition of oil and
natural gas. The H2S must be removed from the fluids of the oil industry, as it is a
highly toxic, potentially lethal gas and mixed with water it forms a corrosive acid able
to damage pipelines, flow lines and other equipments. In the current environmental
legislation established by CONAMA, the final concentration of sulfides in the waters
for the purposes of disposal must be less than 1 ppm and reuse 0,3 ppm. In this work,
three commercial amines were tested on mixing with jet fuel in order to remove
dispersed oil and H2S from produced water with initial concentration of 0.660 ppm H 2S.
The operation of liquid-liquid extraction was studied by using a modified Mixer-Settler
named MDIF (Misturador-decantador à Inversão de Fase). Three commercial amines
were studied: DUOMEEN T, ARCUARD 2 C-75 and DUOMEEN O. All of them
showed surface activity and hydrophobic character function (alkylamines). The contents
of H2S and petroleum (ppm) were evaluated before and after the contact between
organic phase (organic solution of amine + QAV) and water phase (produced water).
After tests of extraction into separation funnels carry out in batch scale it was selected
amine ARCUAD 2 C-75, to perform systematic tests with MDIF (Mixer-Settler based
on Phase Inversion). The operating conditions were established on the basis of the
following variables: organic/aqueous ratio (1/5; 1/3 and 2/5) in v:v; total flow (60; 65;
70; 75; 80; 85; 90 and 100) in L/H; and concentration of extracting agent (amine)
dissolved into jet fuel (0.1; 0.15; and 0.20;) in (v:v). The experimental results were
analyzed based on two different approaches, Statistical Design and Artificial Neural
Network (ARN). It was obtained an efficiency of simultaneous removal of sulfides and
oil of 74 and 83 %, respectively, for an organic/aqueous ratio of 1/3; a total flow of 90
L/H and a concentration of extracting agent (amine) into QAV of 0.10 v:v.
KEY WORDS: Separation process; Produced water; liquid-liquid extraction; sulphide
species.
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Introdução

1. Introdução
Os processos de explotação de petróleo estão associados com águas produzidas.
O volume de água produzida obtida oriundo dos campos de petróleo depende de fatores
como: estrutura geológica da formação, práticas de produção e tempo de produção dos
fluidos do reservatório (Bayati et al., 2011). Estes efluentes se constituem de misturas
complexas de materiais orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos, juntamente
com metais pesados (Fernandes Jr., 2006 apud Moraes, 2011) e traz consigo elementos
característicos da rocha reservatório de onde foram produzidos os fluidos, além de
produtos químicos adicionados para evitar corrosão dos tubos (Burns et al, 1999) e a
alcalinização na injeção para recuperação de poços (Zang et al., 2010). Gases ácidos
como CO2 e H2S também são componentes presentes na água de produção, originados
da composição do petróleo e do gás natural. Despejos aquosos contendo sulfetos têm
sido objeto de grande preocupação ambiental, dada a atual conscientização nas
considerações a cerca do desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. Nesse
sentido, a legislação ambiental está se mostrando mais rigorosa em relação aos limites
de tolerância de produtos considerados nocivos; e, no caso dos compostos de enxofre,
estes são altamente tóxicos, corrosivos, causadores de odores e de poluição ao ar.
Nos processos convencionais de remoção de gases ácidos no gás natural, estes
são removidos através de uma Unidade de Remoção de Gás Ácido (AGRU), usando
processo de absorção com solução aquosa de amina (Rufford at al ,2012). O H 2S deve
ser removido dos fluidos da indústria do petróleo, pois é um gás altamente tóxico,
potencialmente letal e misturado à água forma um ácido corrosivo aos dutos e linhas de
fluxo e outros equipamentos (Rufford at al, 2012). Neste contexto, é possível que as
concentrações de gases ácidos existentes nesses efluentes excedam os limites
permissíveis pela legislação em vigor, ou seja, concentração de sulfetos menor que
1ppm em águas de descarte. Os órgãos ambientais (Resolução CONAMA 430/2011)
estabelecem ainda uma concentração de 20 ppm de petróleo como limite estabelecido
para o descarte dos efluentes provenientes do processo de produtividade dos
hidrocarbonetos, após separação da parte oleosa da água de produção (Burns et al,
1999).
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Vários estudos foram realizados sobre dessulfurização do gás natural (LOPES,
F. W.B, 2003), (SOUZA, J. R, 2002) porém, Hansen & Davies (1994) estudaram
algumas tecnologias para o tratamento de água de produção originada em reservatórios
de óleo e gás: troca iônica para a remoção de metais pesados, adsorção em zeólitas
sintéticas, filtração em membrana, arraste por gás ou vapor, adsorção com carvão
ativado (com a posterior regeneração deste carvão por oxidação com ar úmido) e
tratamento biológico para remover a matéria orgânica dissolvida. No entanto, eles
observaram que a maioria dos tratamentos estudados não foi suficientemente eficiente
para remover todos os grupos de componentes ―indesejáveis‖ presentes na água de
produção. O desenvolvimento de novas tecnologias ou ainda o aperfeiçoamento das
tecnologias existentes é de extrema importância para que a indústria do petróleo
continue a se expandir, com o mínimo de impacto ao meio ambiente.
Em correntes gasosas, os gases ácidos podem ser removidos seletivamente para
minimização dos impactos ambientais. Um dos processos mais utilizados para remoção
dos componentes ácidos é a absorção com alcanolaminas. Neste processo, os
componentes ácidos reagem com uma alcanolamina líquida como solvente, através do
contato gás/líquido. Em uma etapa posterior, os componentes ácidos são removidos
num regenerador, geralmente a baixas pressões e altas temperaturas.
Este trabalho

apresenta resultados de remoção de H2S e petróleo,

simultaneamente, em amostras de águas produzidas oriunda da indústria petrolífera, a
partir de uma coluna de separação denominada MDIF (Misturador Decantador à
Inversão de Fases), montada no Laboratório de Materiais do Programa de Pós
Graduação em Engenharia Química, - UFRN. A remoção ocorre através do processo de
extração líquido – líquido, onde os constituintes dispersos na fase aquosa (petróleo e
H2S) são transferidos preferencialmente para a fase orgânica constituída de uma mistura
de Querosene de Aviação (QAV) e aminas. O princípio de funcionamento do MDIF é
baseado em uma inversão entre as fases presentes, em que a fase orgânica (petróleo e
H2S) originalmente dispersa na fase aquosa passa a ser a fase contínua na coluna de
separação, (Hadjiev et al 1995). Além da minimização do gasto de energia, o estudo
apresenta aspecto inovador, já que as aminas em geral são bastante solúveis em água,
devido seu caráter polar. Assim, os processos de remoção de H2S, de forma geral, na
literatura, não abordam aminas removedoras de gases ácidos, que, após remoção,
solubilizem no meio orgânico.
Ana Karla Costa de Oliveira – Agosto/2015
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No trabalho desenvolvido para avaliação da porcentagem de remoção de
sulfetos, utilizou-se como ferramenta um planejamento central composto fatorial 2k, em
que k é o número de fatores (completo ou fracionado) com os níveis dos fatores
codificados como +1/-1 (Barros Neto et al, 2001). Esta parte do experimento é
denominada porção fatorial do planejamento. Neste caso, realizou-se um planejamento
23, com três repetições no ponto central (planejamento experimental do tipo central
composto), para avaliação das variáveis significativas relativas ao processo de remoção
dos sulfetos e geração de um modelo, através do PROGRAMA STATISTIC 7.0.
O modelo estatístico obtido a partir do Planejamento Experimental foi
comparado aos resultados de predição e interpolação de dados aplicando-se as redes
neurais ao sistema em estudo. Segundo Hopfield, 1982 apud Campelo (2005), as redes
neurais artificiais (RNA) são uma técnica computacional que apresenta um modelo
matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes que adquirem
conhecimento através da experiência. A aplicação das redes neurais ao sistema está
relacionada com a eficiência de remoção, em porcentagem, dos sulfetos contidos na
água produzida.
O trabalho foi dividido em cinco capítulos. O capítulo I – Introdução, objetiva
apresentar o problema ambiental gerado pela presença de espécies contendo sulfetos em
águas produzidas da indústria do petróleo. O capítulo II – Revisão Bibliográfica inclui
os aspectos teóricos e estado da arte relacionados ao tratamento da água produzida
visando a remoção de espécies contendo sulfeto notadamente o H 2S. O capítulo III mostra a revisão bibliográfica. O capítulo IV - Trata dos materiais, metodologias e
ferramentas matemáticas utilizadas no presente trabalho. O capítulo V – Demonstra os
resultados obtidos na realização do trabalho. O capítulo VI – Apresenta as conclusões e
VII sugestões e, finalmente o capítulo VIII – Referências bibliográficas.
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2 . Objetivos
A presente tese de doutorado tem como objetivo geral definir uma rota
tecnológica para remoção simultânea do H2S e petróleo, que constituem contaminantes
e estão usualmente presentes na água produzida na indústria do petróleo.

A rota

tecnológica está fundamentada na utilização do equipamento MDIF em escala de
laboratório e na operação unitária de extração líquido-líquido, em que se utiliza como
extratante uma solução orgânica constituída de amina solubilizada em QAV- Querosene
de Aviação.
Os objetivos específicos do estudo são: realizar estudos de caracterização da
água de produção; avaliar o desempenho de aminas tensoativas comerciais como
extratantes, solubilizadas em querosene de aviação, na remoção de H2S e petróleo,
contidos na água produzida; implantar uma técnica analítica para espécies sulfetadas
presentes em meio aquoso; avaliar a eficiência global do equipamento MDIF para tratar
água produzida visando a remoção de espécies sulfetadas e petróleo; verificar o
potencial para polimento final desta água, de modo que ela possa ser reutilizada; discutir
a importância ambiental, minimizando os impactos de descartes de águas produzidas;
estudar as variáveis operacionais do equipamento em termos de significância estatística;
apresentar e comparar

dois modelos capazes de representar o processo global de

remoção de H2S quando se utiliza o MDIF, sendo um dos modelos baseado no
Planejamento Experimental e o outro fundamentado no emprego de redes neurais.
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3. Revisão Bibliográfica
3.1 – Toxidez do sulfeto de hidrogênio
Segundo Reiffenstien (1992), alguns pesquisadores acreditam que a intoxicação
por sulfeto de hidrogênio é cumulativa e nenhum nível está seguro. Segundo Goodman
& Gilman, 1987 apud Mainier 2003, apesar do seu odor característico e desagradável, o
H2S em teores acima de 150 ppm provoca a perda da sensação de odor, que é devido à
fadiga do sistema sensitivo do olfato pela destruição dos nervos (neuroepitélio olfatório)
responsáveis por esta função. Devido ao perigo, ao se trabalhar com H2S, alguns riscos
são apresentados na Tabela 3.1, além disso, é fundamental que os equipamentos de
proteção individual como máscaras com filtros especiais para H2S e/ou com suprimento
portátil de ar (oxigênio) estejam prontamente disponíveis.

Tabela 3.1 - Efeito de sulfeto de hidrogênio nos seres humanos (Fonte: LOPES, F. W.B,
2003)
Concentração

Tempo de

Efeito nos Seres
Humanos

H2S (ppm)

Exposição

0,05-5

1min

10-30

6-8 h

Irritação dos olhos

50-100

30min – 1h

Conjuntivite

150 - 200

2-15 min

Perda de olfato

250-350

2-15 min

Irritação dos olhos

350-450

2-15 min

Inconsciência

500-600

2-15 min

Distúrbios

700-1500

0-2 min

Colapso

Detecção
do
característico

odor
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Ambientalmente, há nas águas de descartes contaminadas um grande impacto na
fauna e na flora, requerendo tratamentos e monitoramento periódico para minimizar
esses danos. Assim, a Resolução CONAMA 430 permite um descarte para sulfetos de 1
ppm e 20 ppm para petróleo; enquanto a Resolução CONAMA 357, que a
complementa, restringe para 0,3 ppm a concentração de sulfetos e 20 ppm para petróleo.
Dessa forma, é importante que haja trabalhos com tratamento destas águas para que a
indústria atenda de forma responsável às questões da legislação ambiental.
3.2 – Trabalhos realizados com sulfetos
Dentre os mecanismos descritos na literatura para geração do H 2S nos campos
de petróleo e gás natural destacam-se o mecanismo bacteriano, o termoquímico
associado à oxidação de hidrocarbonetos e o termoquímico relativo ao craqueamento
térmico de matéria orgânica rica em compostos sulfetados. Os mecanismos de geração
de H2S necessitam de uma fonte de enxofre, tais como: sulfato solúvel (SO42–) em
sedimentos marinhos, sulfato de cálcio (CaSO4) ou sulfato de bário (BaSO4); um
mediador como as bactérias ou as elevadas temperaturas de sub-superfície e um agente
catalisador cuja presença implicará na velocidade da reação de oxi-redução (Mainier &
Rodriguez, 1994).
Mainier e Rocha (2003) citam que no caso das bactérias redutoras de sulfato
(BRS), outros parâmetros como pH, teor de matéria orgânica (CH2O), salinidade,
temperatura e ausência de oxigênio são parâmetros fundamentais no desenvolvimento
do processo de geração de H2S, conforme mostra a equação 01 a seguir:

2CH 2 O  SO4

2

   H 2 S  2HCO3



(1)

As equações 02 e 03 mostram a decomposição de sulfetos e de dissulfetos,
respectivamente, na geração de H2S:
· H 3C  {[ CH 2 ]n }___S_____· H 3C  > CxHy + H 2 S

(2)

H 3C  {[ CH 2 ]n }___S-S_____· H 3C  > CxHy +

(3)

H2S
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Huttenhuis et al, 2007 promoveram estudos de solubilidade dos gases em
soluções aquosas de alcanolaminas, sob temperaturas de 283 a 298 K, as pressões
parciais de gases ácidos de 0,05-10 kPa e pressão total do sistema de 6,9-69 bar, com
metano como amostra de gás. Os dados de solubilidade foram avaliados e
correlacionados com uma equação de eletrólitos do modelo do Estado, como proposto
originalmente por Fürst e Renon (1993).
Park (2008) utilizou, como absorvente, metabólitos naturais secundários,
obtendo uma eficiência de remoção de 62%. A eficiência aumentou para 96%,
utilizando complexo absorvente misturado com 1,0% de um produto químico de amina.
O coeficiente de transferência de massa de líquido foi usada para determinar as
condições para a eficiência de remoção ótima, utilizando a taxa de fluxo convectiva,
temperatura e pH. Os resultados mostraram que uma solução aquosa contendo
metabólitos naturais secundários, pode ser um bom absorvente, com anéis de Raschig,
para a remoção biológica de H2S.
Polck, D.G (2010) cita que o enxofre pode ser encontrado nas frações de
petróleo sob a forma de diferentes compostos orgânicos, classificados como
mercaptanas, sulfetos, dissulfetos, tiofenos (T), benzotiofenos (BT) e dibenzotiofenos
(DBT). Na figura 3.1, são mostradas as estruturas químicas mais comuns, nas quais o
enxofre pode se apresentar na indústria:

Figura 3.1 – Compostos contendo enxofre na sua estrutura química (Fonte: POLCK,
2010)
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Roosta, et al., 2012, estudaram a remoção biológica de sulfetos, a partir do gás
natural, num biorreator contínuo para a estimativa das condições operacionais ótimas.
Os resultados da simulação mostram que a seletividade de enxofre elementar é uma
função do oxigénio dissolvido, carga de sulfeto, pH e concentração de bactérias. Nas
condições ótimas, 87,76% de sulfetos, carregados no bioreator, são convertidos em
enxofre elementar.
Nos efluentes industriais, há um grande volume de águas residuais, contendo o
sulfeto de hidrogênio, que são descartadas no meio-ambiente, o que é indesejável.
Dogan et al., 2012 estudaram a bio-oxidação de sulfeto, trabalhando em fluxo contínuo,
com um reator de tanque agitado (CFSTR), em escala laboratorial, operando com nitrito
como o receptor de elétrons, para a avaliação dos efeitos de doses de carga, tempo de
retenção hidráulica (TRH), e concentrações de substrato, avaliando o desempenho do
processo de desnitrificação autotrófica. A concentração de sulfeto no afluente foi
mantida a 0,16 kg/m3 e a TRH foi reduzida de 4-2 h, e durante todo o período do estudo,
a eficiência de remoção de sulfeto foi superior a 80% para as taxas de carga, que
variaram de 0,47 a 2,16 kg de S-2 / m3, por dia.
Segundo Kohl e Nielsen (1997), aminas primárias e secundárias reagem
diretamente com H2S, CO2 e COS. Sendo que a reação das aminas secundárias com
COS ocorre em menor grau. Aminas terciárias reagem diretamente com H2S,
indiretamente com CO2 e indiretamente, com pouca intensidade, com o COS. O
exemplo mais comum de amina terciária é a metildietanolamina (Kohl e Nielsen, 1997).
Existem, ainda, as aminas estericamente impedidas, caracterizadas pela presença de um
grupo substituinte volumoso próximo ao átomo de nitrogênio. Ainda segundo Kohl e
Nielsen (1997), aminas primárias e secundárias, como a monoetanolamina (MEA) e a
dietanolamina (DEA), respectivamente, são muito reativas e, portanto, exibem altas
taxas de remoção de gases ácidos.
A equação (04) mostra como os componentes de enxofre, presente nos
hidrocarbonetos, são removidos, em presença de catalisadores adequados, formando
sulfeto de hidrogênio. Na segunda etapa, a equação (05) descreve como o H2S é
removido da corrente gasosa através de um solvente de lavagem (aminas), seguido da
conversão do mesmo para enxofre elementar Sheilan et al., 2007.
H2

(4)
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(5)

Bara, 2012 cita que soluções de amina aquosas são os solventes químicos mais
comuns para remoção de H2S, onde o ácido é neutralizado com soluções de amina
alcalina. O H2S reage rapidamente e diretamente com a 1ª, 2ª ou 3ª (Equação 06) aminas
para formar o bissulfeto HS- e um cátion de amina protonada. O bissulfeto reage então
com outra amina para formar o sulfeto e outra amina protonada equivalente (Equação
07).

(6)
(7)
Bara, 2012 discute o progresso de tecnologias com uso dos ILs (Líquidos
Iônicos) na indústria do petróleo, podendo estes serem combinados com aminas para
criar solventes "híbridos" que utilizam reações químicas, bem como a solubilidade física
para aumentar a capacidade do solvente para o H2S, especialmente a baixas
concentrações e / ou baixas pressões parciais. Os solventes híbridos IL-aminas podem
ser obtidos, quer através da formação de LIs "específicos para a tarefa" com aminas
ligadas covalentemente diretamente ou através de LIs mistura com aminas comuns (por
exemplo, monoetanolamina) e / ou da especialidade.

3.3 – Considerações sobre o processo de remoção do H2S
O H2S ocorrido em segmentos industriais tem deixado como consequências:
intoxicações, evacuações rápidas de bairros residenciais próximos a indústrias que têm
essa matéria, corrosão e fraturas de equipamentos industriais, resultando em vazamentos
de gases corrosivos, tóxicos, inflamáveis, explosões, incêndios e morte de pessoas
(Mainer e Rocha, 2003).
Assim, é importante a realização de trabalhos que minimizem os teores de
sulfetos contaminantes do ponto de vista industrial e, para esse fim, é necessário
considerar os seguintes aspectos, segundo Nagl (1997):


A composição e a variedade da corrente gasosa;



Custo de energia envolvida no tratamento;
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Teor de H2S presente;



Natureza dos contaminantes;



Quantidade absoluta de H2S que pode ser efetivamente removida;



Conhecimento das características físico-químicas do H2S e suas interrelações;



Identificação de fontes de contaminação;



Conhecimento

dos

processos

de

remoção

de

H2S,

incluindo

equipamentos e sistemas de monitoramento de H2S;


Conhecimento dos processos de corrosão e das técnicas anti-corrosivas
envolvendo o H2S;



Conhecimento das normas de segurança industrial relacionada ao
processamento de H2S;



Programas educacionais visando esclarecimento de ações danosas do
H2S ao homem e meio-ambiente.

3.3.1 – Processos convencionais de remoção de H2S
Várias são as técnicas estudadas sobre o processo de remoção dos compostos de
enxofre (Mainier e Rocha, 2003):
•

OXIDAÇÃO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO;

•

EXTRAÇÃO CÁUSTICA;

•

ADSORÇÃO;

•

PROCESSOS POR SOLVENTES FÍSICO-QUÍMICOS;

•

HIDROTRATAMENTO E SOLUÇÕES DE AMINAS.

3.3.1.1- Processo de remoção de H2S usando peróxido de hidrogênio
O processo de remoção de sulfeto de hidrogênio, transformando-o em enxofre ou
ácido sulfúrico é produzido na célula eletrolítica através da oxidação anódica do ácido
sulfúrico (Equções 8 a 11) em baixas temperaturas e formação do intermediário
peroxidissulfato (Figura 3.2):
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2H 2 SO4    H 2 S 2 O8  H 2
H 2 S 2 O8  2 H 2 O    2 H 2 SO4 + H2O2

H 2 S  H 2 O2    S  2H 2 O
H 2 S + 4 H 2 O2  H 2 SO4 + 4H2O

(8)
(9)
(10)
(11)

Figura 3.2 – Processo de eletrólise Fonte: (Mainier e Rocha, 2003)
VANTAGENS:
 Bastante eficiente na aplicação da retirada de odores de efluentes;
 No caso de efluentes a serem reutilizados, separa os sulfurosos e trata o efluente.

DESVANTAGENS:
 Necessidade de uma tecnologia mais avançada para retirada de sulfurosos em
diesel;
 Preocupação com quantidade de reagente.

3.3.1.2- Processo de remoção de H2S através de extração cáustica
São capazes de extrair compostos de enxofre na forma de mercaptanas. O
tratamento dos destilados podem ser não-regenerativos removendo em alguns casos
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fenóis, ácidos orgânicos e inorgânicos e dióxido de carbono; e regenerativos, quando
aplicados especificamente às mercaptanas (Equação 12):

2 NaOH  H 2 S    Na2 S  2H 2 O

(12)

VANTAGENS:
 Baixo custo do reagente;
 Bastante efetivo para mercaptanas;
 Em água, tem efeito acentuado, para destilados leves.

DESVANTAGENS:
 As mercaptanas representam menos de 10% dos compostos de enxofre
presentes na gasolina;
 Geração de correntes líquidas perigosas;
 Tem ação parcial para componentes mais pesados.

3.3.1.3 - O processo de remoção do H2S por adsorção
O processo consiste em colocar em contato, a solução de hidrocarboneto com
contaminante, e o adsorvente impregnado com metais que apresentem afinidade com o
enxofre.
A maioria dos processos comerciais de tratamento de gás por adsorção utiliza
dois ou mais leitos adsorventes. O mais simples dos arranjos é composto por dois leitos
de recheio, um atuando como leito de adsorção e o outro (já exposto anteriormente à
corrente de gás, como leito de adsorção) atua como regenerador. A função de cada leito
é então revertida: o leito adsorvedor passa a ser regenerado enquanto o leito recémregenerado se torna novamente o leito adsorvedor. O ciclo é então repetido a intervalos
pré-determinados. Embora cada leito opere em batelada, o processo global é contínuo,
uma vez que um fluxo contínuo de carga e produto se estabelece.
Para o processo de remoção de gás, três leitos geralmente são usados. Enquanto
um deles opera como leito adsorvente, outro é resfriado após regeneração e o terceiro é
regenerado. Existem alguns adsorventes comerciais disponíveis, com características
Ana Karla Costa de Oliveira – Agosto/2015

26

Revisão bibliográfica

distintas. A adsorção, quando aplicada ao tratamento de gás, geralmente é usada para
remoção de traços de H2S da corrente gasosa. Altos teores de H2S levam à rápida
saturação do leito. Uma vez saturado o leito, o ciclo se inverte e o leito saturado é
regenerado. Quando o material do leito atinge o fim de sua vida útil, deve ser removido
do vaso e descartado, e o vaso recarregado com novo leito. O processo tradicional de
remoção por adsorção utiliza como adsorvente óxido de ferro hidratado, impregnado em
material suporte, conhecido como ―esponja de ferro‖. É bastante antigo (introduzido na
Inglaterra em meados do século XIX) e simples, utilizado para remover apenas H 2S e
mercaptanas e adequado apenas a correntes contendo concentrações baixas de H2S. Sua
regeneração é feita com ar e deve ser realizada com cautela, devido à natureza
exotérmica da reação de oxidação. Como a regeneração nunca é completa, após certo
número de ciclos os leitos devem ser substituídos. Esta operação deve ser feita
cuidadosamente, devido à natureza pirofórica (combustão espontânea em presença de
ar) do sulfeto de ferro gerado no processo de adsorção (Branan, 2005).
O processo SulfaTreat® também usa leito a base de ferro para remoção de traços
de H2S e compostos orgânicos de enxofre. Tem como vantagem em relação ao processo
tradicional com ―esponja de ferro‖ o fato de que o leito usado não é pirofórico, o que
facilita o manuseio e descarte do leito gasto (Branan, 2005). Como desvantagem,
contudo, o leito usado não é regenerável in-situ. O óxido de zinco, por sua vez, é o leito
mais comumente usado para remoção de H2S de gás natural. Se a remoção de outros
compostos sulfurados é demandada, porém, há necessidade de hidrogenação dos
mesmos a H2S antes do tratamento. É capaz de reduzir o teor de enxofre a cerca de 1
ppmv (Branan, 2005).
Peneiras moleculares (em geral zeólitas) também são empregadas no tratamento
de gás. São sólidos com porosidade definida e com capacidade de distinção de
moléculas por suas dimensões e geometria. Processos com peneiras moleculares podem
ser projetados para praticamente qualquer finalidade: remoção de H 2S, desidratação,
remoção de H2S e desidratação conjuntas, remoção de CO2, remoção de mercaptanas,
etc. São altamente seletivos e mantêm uma alta eficiência contínua de tratamento. A
regeneração das peneiras pode ser realizada in-situ, enviando-se gás quente para o leito
de regeneração. Dois, três ou quatro leitos podem ser usados para permitir tempo de
processamento, regeneração e resfriamento (Branan, 2005).
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Hidrocarbonetos insaturados como olefinas e aromáticos tendem a ser
fortemente adsorvidos pelas peneiras moleculares, que também são susceptíveis a
envenenamento por substâncias químicas como glicóis. Por isso, dependendo da
natureza do gás a ser tratado, demandam métodos de purificação do gás antes da etapa
de adsorção. Alternativamente, algum grau de proteção pode ser oferecido pelo uso de
leitos de guarda, onde um leito menos nobre é instalado a montante do leito de zeólita,
retendo substâncias nocivas e, assim, protegendo-o de envenenamento (Mokhatab et
al.2006).
3.3.1.4 – Processos com solventes físico-químicos
Processos com solventes físico-químicos, como o nome sugere, empregam uma
mistura de um solvente físico e um solvente químico. O solvente físico fica responsável
por remover a maior quantidade dos gases ácidos, enquanto o solvente químico finaliza,
purificando o gás a níveis baixos de contaminantes ácidos, tudo isso em uma única
etapa. Embora o fluxograma do processo se pareça como fluxograma convencional de
absorção com amina, a presença do solvente físico aumenta a capacidade de absorção da
solução, especialmente quando o gás a ser tratado está sob alta pressão e os
componentes ácidos estão presentes em altas concentrações (Kohl e Nielsen, 1997).
O processo Sulfinol®, desenvolvido pela Shell, é um bom exemplo de processo
de absorção físico-química. Mistura um solvente físico e uma amina para obter
características desejadas de ambos. O solvente físico que usa é o Sulfolano® (dióxido
de tetrahidrotiofeno). A amina é usualmente a DIPA, mas MDEA também é usada em
algumas aplicações (Branan, 2005). O processo tem como vantagens:
- capacidade de remoção de COS, CS2 e mercaptanas;
- baixa corrosão;
- baixa tendência à formação de espuma;
- baixa perda por vaporização.
Como desvantagens, destacam-se:
- mesmos inconvenientes gerados pela presença de hidrocarbonetos pesados na
carga de processos com solventes físicos;
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- alto custo do solvente.

Outros processos com solventes físico-químicos estão comercialmente
disponíveis. O Amisol®, desenvolvido pela Lurgi GmbH, é um processo similar ao
Sulfinol®, mas utiliza metanol como solvente físico e MEA e DEA como solventes
químicos. O processo Selefining®, desenvolvido pela Snamprogetti SpA, por sua vez,
usa uma amina terciária misturada a um solvente físico não revelado. O solvente foi
desenvolvido para remoção seletiva de H2S de gases contendo CO2 (Kohl e
Nielsen,1997).
VANTAGENS
 Não há perda da octanagem;
 Trata grandes volumes sem mudar acentuadamente as características do material
tratado;
 Eficiente para moléculas maiores.

DESVANTAGENS
 A impregnação de metais pode comprometer o processo de adsorção;
 A eficiência depende do metal a ser fixado no adsorvente.

3.3.1.5 - Hidrotratamento e soluções de aminas
Uma porção dos componentes de enxofre é removida dos hidrocarbonetos por
meio da reação dos compostos de enxofre e gás hidrogênio (Equação 13), em presença
de catalisadores adequados, formando sulfeto de hidrogênio.
Posteriormente, este é removido da corrente gasosa através de um solvente de
lavagem como as aminas (Equação 14), seguido da conversão do mesmo para enxofre
elementar.
R-SH + H 2 R-H + H 2 S

(13)

2RNH 2  H 2 S    ( RNH 3 ) 2 S

(14)
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VANTAGENS:
 Pode–se associar às aminas outro solvente físico, aumentando-se a
eficiência de separação;
 Quando comparado a alguns processos, apresenta-se mais viável.

DESVANTAGENS:
 Alto consumo de hidrogênio;
 Degradação da octanagem da gasolina;
 Gastos energéticos significativos devido a associação com altas pressões
e altas temperaturas;
 Alteração nas características dos destilados;
 No caso das aminas, requere-se grande investimento de capital, e alguns
processos necessitam de licenciamento e custos operacionais.

3.4 – Águas de Produção
O termo água de produção é atribuído a toda água produzida (carreada) junto
com o óleo, seja ela proveniente da formação geológica (água de formação) ou água de
injeção (Lima ,1996 apud Fernandes Jr., 2002). Segundo Lima (1996) as causas para a
produção de água contidas 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 a coluna produtora;
c) falha no revestimento do poço, ocasionada por uma cimentação mal feita em
um ponto acima da zona produtora de óleo;
d) recuperação secundária, onde a injeção d’água na forma líquida ou vapor no
reservatório visa manter ou aumentar a produção de óleo.
De acordo com a literatura (Lima, apud Fernandes Jr. (2002), a água produzida
pode estar presente na forma livre (fase diferente do óleo), ou seja, não está intimamente
associada ao óleo ou na forma emulsionada, que é uma mistura íntima entre o óleo e a
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água, gerando gotículas muito pequenas. O autor comenta que a água de produção é
salina e contêm sólidos dispersos (areia, argila, lodo, outros silicatos, gipsita) e teores de
sais variando de 15.000 mg/L a 300.000 mg/L. O autor também relata que a corrosão
está associada aos cloretos e que a incrustação está associada aos sulfatos e carbonatos.
A solubilidade dos hidrocarbonetos na água produzida aumenta com a temperatura e
diminui com o aumento da salinidade (Lima, 1996).
Segundo Brasileiro et al. (2005) a presença de água associada ao petróleo
provoca uma série de problemas nas etapas de produção, transporte e refino. Na
produção e transporte os maiores inconvenientes estão associados à necessidade de
superdimensionamento das instalações de coleta, armazenamento e transferência,
incluindo bombas, linhas, tanques, etc., além do maior consumo de energia e segurança
operacional. Em virtude de sua composição (material em suspensão, microrganismos,
sais e gases dissolvidos) a água produzida pode sofrer variações de temperatura e
pressão, provocar problemas de corrosão e/ou incrustação, causando danos às
tubulações, equipamentos e acessórios (válvulas, instrumentos, etc.), podendo redundar
em acidentes humanos e/ou ambientais.
Azevedo, apud Bezerra (2004) 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.
O efluente descartado em Guamaré é uma mistura de água produzida
proveniente de 44 campos diferentes de extração de óleo e gás. Estas águas são
parcialmente misturadas nas estações coletoras centrais e posteriormente nas estações de
tratamento de óleos e nas estações de tratamento de águas produzidas (ETE – Estações
de Tratamento de Efluentes). Existem variações na composição das misturas parciais
nas estações coletoras e na mistura final porque estas misturas não são totais e
homogêneas. A estação de tratamento de Guamaré trata cerca de 120.000m3/dia de água
separada do petróleo na estação de tratamento de águas produzidas Galvão (2008). A
instalação consiste de dois separadores água/óleo (S A O), dois flotadores a ar
dissolvido e um emissário submarino que descarta a água tratada a 5 km da costa do Rio
Grande do Norte.
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O CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), através da Resolução
430, de 13 de maio de 2011, dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes, e complementa e altera a Resolução 357, do CONAMA, de 17 de março de
2005. Neste contexto, os valores permitidos para descarte de águas, a partir da norma nº
430, é de 1ppm para H2S e, para óleos e graxas de origem mineral, 20 ppm. Em relação
à norma 357, referente a águas para reuso, restritivo para classe 3, o valor permitido
para concentração de H2S é 0,3 ppm e 20 ppm para concentração de petróleo.
3.5 Aminas
Segundo Duarte e Oliveira Souto (2006) as aminas graxas são compostos derivados
da amônia, cujas matérias primas principais são óleos e gorduras, saturadas ou não,
sendo classificadas em primárias, secundárias ou terciárias possuindo cadeias
carbônicas com 8 a 22 átomos de carbono, mantendo sempre um número par destes
átomos. As aminas graxas têm em sua molécula uma parte de origem oleosa, cuja fonte
pode ser tanto animal, vegetal ou mesmo mineral. Essa porção oleosa é hidrofóbica e
está ligada ao nitrogênio, que tem um par de elétrons não compartilhados em sua
camada de valência, apresentando características iônicas. Da mesma forma que a
amônia, os compostos nitrogenados trivalentes, os quais podem ser definidos como
amônias substituídas, são consideradas básicas. Essa definição vem da conceituação de
ácido / base de Lewis, onde o nitrogênio e seus compostos, pôr serem doadores de
elétrons, seriam classificados como bases. Com o par de elétrons não compartilhados, a
amônia reage com ácidos como doadoras de elétrons, ou, como receptores de prótons
para formar sais. Os termos amina primária, secundária e terciária se referem à
quantidade de átomos de hidrogênio da amônia que foram substituídos por grupos alquil
(R) (Figura 3.3).

Figura 3.3 - Classificação de aminas (fórmula estrutural)
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A cadeia carbônica é fundamental para as forças de atração intermoleculares,
mesmo com a ocorrência de ligações de hidrogênio. Cadeias lineares permitem o
máximo das forças de London, pela sua maior superfície de contato. Assim, quanto
mais ramificadas as aminas, menor o ponto de ebulição, e quanto maior o aumento da
cadeia linear, menor a solubilidade em água (Souto e Duarte, 2006).
Como a eletronegatividade do átomo de nitrogênio é menor que a do átomo de
oxigênio, a ligação N-H tem menor polaridade que a O-H, consequentemente, as aminas
formam ligações hidrogênio mais fracas que os álcoois. Por essa razão, as aminas têm
pontos de ebulição menores que os álcoois. Porém, as aminas primárias e secundárias,
por formarem ligações hidrogênio, têm pontos de ebulição superiores aos dos éteres. Os
dados a seguir permitem que se percebam essas diferenças em forças de atração
intermoleculares (Souto e Duarte, 2006). Observa-se que a massa molar deve ser
comparável na Tabela 3.2.
Tabela 3.2 Tabela de propriedades de algumas aminas Fonte: (Souto e Duarte, 2006).
Composto

Pe ºC

Tipo

Massa Molar

78

Amina 1ª

73

56

Amina2ª

73

(CH3)3C-NH2

46

Amina 1ª

73

(CH3)3N

3

Amina 3ª

59

CH3-O-CH2CH3

8

Éter

60

CH3-NH-CH2CH3

37

Amina 2ª

59

CH3CH2CH2-NH2

48

Amina 1ª

59

CH3CH2CH2-OH

97

Álcool

60

CH3CH2CH2CH2NH2
CH3CH2-NHCH2CH3
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Os substituintes definem a basicidade das aminas através dos efeitos eletrônicos
de indução e de ressonância. Grupos alquila são elétrons-doadores, devido à diferença
de eletronegatividade na ligação C—N. Com a carga positiva, o átomo de nitrogênio
tem sua eletronegatividade ainda maior e atrai os elétrons da ligação sigma C alquila—N,
favorecendo a basicidade sobre o átomo de nitrogênio (Tabela 3.3). Com mais um grupo
alquila, apolar e hidrofóbico, ligado ao átomo de nitrogênio, essa solvatação é
prejudicada (Souto e Duarte, 2006).
Tabela 3.3 Tabela de Basicidade de aminas. Fonte: (Souto e Duarte, 2006).

Composto

Kb (basicidade)

CH3-NH2

4,3 x 10 -4

CH3CH2-NH2

4,4 x 10-4

CH3CH2CH2CH2-NH2

4,8 X 10-4

CH3 – NH – CH3

5,3 X 10 -4

CH3- CH2NH-CH2CH3

9,3 X 10 -4

(CH3)3N

5,5 X 10 -5

3.6 -Misturador-Decantador à Inversão de Fases – MDIF

Segundo Paulo e Hadjiev (2006), os equipamentos usuais na separação das fases
para 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 necessário 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, em 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 de um novo
design de misturador-decantador chamado MDIF (Misturador-Decantador à Inversão de
Fases). Segundo Chiavenato (1999), a inversão de fase para sistema líquido-líquido na
câmara de decantação, ocorre quando a fase, originalmente contínua, passa a ser a fase
dispersa. O método visa diminuir o tempo de residência e reduzir a distância entre uma
gotícula da fase dispersa e à interface orgânico/aquoso (Hadjiev e Kuychoukov, 1989).
O aparelho MDIF vem sendo proposto para o tratamento de águas produzidas na
indústria do petróleo. O MDIF tem se mostrado eficaz no tratamento de águas contendo
até 2600 mg/L de óleo na forma emulsionada (Chiavenato, 2001). O efluente obtido na
saída do aparelho tem alcançado teor máximo de 20 mg/L para óleos e/ou graxas, teor
este permitido pelos órgãos ambientais federais para disposição final do efluente no
meio ambiente (Resolução CONAMA n° 430/2011).
Paulo et al. (1994) descrevem o funcionamento do misturador-decantador à
inversão de fases, como pode ser visualizado na Figura 3.4. De acordo com a Figura 3.4
a dispersão primária (1) produzida na câmara de mistura é forçada a passar por ação da
gravidade através de um dispersor tipo prato perfurado (2) que separa o decantador do
misturador. A fase originalmente contínua passa a ser a fase dispersa no interior do
decantador sob a forma de grandes gotas (6), denominadas de gotas transportadoras, que
encapsulam pequenas gotas denominadas de gotas transportadas, sendo estas últimas
constituídas da fase preliminarmente dispersa (orgânica). Durante o percurso das
grandes gotas transportadoras em direção à interface (4), por ação da gravidade, as
pequenas gotículas transportadas se deslocam no sentido ascendente e coalescem no
leito orgânico de mesma natureza. A fase orgânica, enriquecida com o contaminante que
se quer tratar, sai pelo alto do decantador (ORG) enquanto a fase aquosa tratada é
retirada na base do decantador (5). Com este método pretende-se aumentar a taxa de
coalescência, em diminuindo a distância entre as gotas dispersas e a interface, uma vez
que cada gota portadora assume o papel de um ―microdecantador‖.
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Figura 3.4. Princípio de funcionamento do misturador-decantador à inversão de fases.
(Fonte: Paulo et al., 1994).
O MDIF apresenta como grande vantagem em relação aos extratores
convencionais, uma disposição vertical aliada à alta eficiência de separação de fases.
Estes fatores proporcionam um equipamento mais compacto capaz de tratar até duas
vezes mais o volume processado por equipamentos três vezes maiores (Chiavenato,
1999). O aparelho é constituído de quatro partes como se pode observar na Figura 3.5 :
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Figura 3.5 - Esquema Geral do MDIF (Fonte: Medeiros, 2008)
a)

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

gotículas de óleo contidas na água de produção para o solvente orgânico);
b)

Prato perfurado (onde são geradas as gotas transportadoras);

c)

Câmara de decantação (leito orgânico);

d)

Câmara de separação (interface leito orgânico / fase aquosa tratada).

3.6.1 - Hidrodinâmica do MDIF
Perrut (1972) apud Chiavenato (1999) explica que uma maneira possível de se
dispersar um líquido em outro, na forma de gotas, é passando um deles por um prato
distribuidor (tipo prato perfurado com vários orifícios). A natureza das gotas formadas
depende principalmente do tamanho, da geometria do furo e da molhabilidade relativa
do distribuidor pela fase dispersa.
Segundo o mesmo autor, existem duas formas de regimes de escoamento no
equipamento para formação de gotas: regime gota-gota e regime de jato. No primeiro a
gota se forma suavemente até o momento em que o empuxo supera a tensão interfacial
fazendo com que a gota se solte do distribuidor.

Ana Karla Costa de Oliveira – Agosto/2015

37

Revisão bibliográfica

O regime de jato é alcançado quando há um aumento na velocidade de formação
das gotas, formando um verdadeiro jato da fase dispersa quando atravessa o prato
distribuidor. A velocidade de jato (uj) pode ser obtida através da Equação (15).

 3  d 
1

uj  
  d d  d 32 

1/ 2

(15)

Em que:
uj: Velocidade de jato (m/s)
: Tensão interfacial (N/m)
d32: Diâmetro de Sauter (m)
d: Diâmetro de uma gota (m)

 d : Densidade da fase dispersa (kg/m3)

Na Figura 3.6 são apresentados diferentes mecanismos de formação de gotas e a
dependência do tamanho destas com a variação da velocidade do fluido alimentado.
Segundo Oliveira (2005), em baixas velocidades, a formação das gotas é similar àquelas
formadas durante a abertura inicial de uma torneira, por exemplo. O tamanho das gotas,
neste caso, não é de interesse prático, pois, em vazões baixas, as gotas formadas são
grandes e não uniformes. O aumento da velocidade de alimentação do líquido favorece
a formação de um jato, cujo rompimento leva à formação de gotas menores e mais
uniformes. Velocidades muito elevadas, contudo, ocasionam a formação de gotas muito
pequenas, sob a forma de um spray. Assim, o modo de operação do distribuidor permite
controlar melhor a distribuição de tamanho de gotas alimentadas.
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Figura .3.6. Mecanismos de formação de gotas e tamanho de gotas para diferentes
velocidades. (Fonte: Vogelpohl e Korch, 2002).
A velocidade de ascensão das gotas transportadas (Vdei) (encapsuladas pelas
gotas transportadoras geradas no prato distribuidor) dentro do leito orgânico pode ser
calculada segundo a lei de Stokes modificada por Hadamard, conforme Equação (16).

com, X 

3 c  3 d 
2 c  3 d 

X d d e 2
Vdei 
18 c

(16)

Em que:
Vdei : Velocidade de ascensão das gotas transportadas (m/s)
c: Viscosidade da fase contínua (cP);
μd: Viscosidade da fase dispersa (cP).
d: Densidade da fase dispersa (kg/m3)
de: Diâmetro da gotícula (m)
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De uma maneira geral o tempo de residência em segundos (t dei) da gota
transportada no interior da gota transportadora de diâmetro (d) pode ser calculado pela
Equação (17):

t dei 

d

(17)

Vdei

3.6.1.1 – Regimes hidrodinâmicos de operação.

Segundo Moraes (2005) o aparelho MDIF permite a operação em dois regimes
hidrodinâmicos na câmara de decantação: (a) o regime com leito relaxado e (b) o regime
de gotas não-coalescidas ou leito denso, como pode ser verificado na Figura 3.7.

tf ≥ tc

tf < tc

Figura .3.7. Comparação entre os dois regimes hidrodinâmicos no MDIF: (a) regime de
leito relaxado; e (b) regime de leito denso. (Fonte: Moraes, 2005).

Ana Karla Costa de Oliveira – Agosto/2015

40

Revisão bibliográfica

Ainda de acordo com 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 principal orgânico-aquoso, na
câmara de separação. Este tempo conhecido como tempo de residência, (t R), pode ser
medido em segundos sendo determinado pela Equação (18):

tR 

H
Vs

(18)

Em que:
H: altura do leito orgânico (m)
Vs: velocidade de sedimentação da gota transportadora (m/s).

O regime com leito relaxado é sempre possível para baixas vazões efetivas. É o
caso quando o tempo de formação da gota transportadora (t f) for maior ou igual ao
tempo de coalescência (t c) tf ≥ tc na interface principal orgânico/água na câmara de
decantação.
O regime de operação com leito denso é sempre possível quando t f < tc.
Aumentando-se a vazão específica é possível aumentar a altura desse leito de gotas e,
consequentemente, a eficiência do aparelho (Hadjiev & Aurelle, 1995). Nesse caso, o
tempo de residência total (t Rtot) da gota transportadora na fase orgânica é dado pela
Equação (19):

t Rtot  t R  t B

(19)
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Onde: tR corresponde ao tempo de residência da gota antes da formação do leito denso
(s) e o t B é o tempo de residência da gota no leito denso (s), como pode ser visto na
Equação (20):

tB 

H B 1   B S sep
Qtot

(20)

Onde: HB (m) é a altura do leito denso, εB (m3.m-3) é a retenção da fase dispersa no
leito, Ssep (m2) é a área da interface orgânico/água e Qtot (m3/h) é a vazão efetiva do
sistema.

3.7 – Planejamento Fatorial Completo

Barros Neto (2001) define o planejamento fatorial como uma técnica bastante
utilizada quando se tem duas ou mais variáveis independentes, que são os fatores
envolvidos em determinado processo. Esta ferramenta permite uma combinação de
todas as variáveis em todos os níveis, obtendo-se uma análise de uma variável, que
depende da combinação das demais.
Os planejamentos fatoriais são extremamente úteis para medir os efeitos (ou
influências) de uma ou mais variáveis na resposta de um processo. O usual é realizar um
planejamento com dois níveis, no máximo três. O uso de mais níveis aumenta
significativamente o número de experimentos, fato que se quer evitar quando se propõe
um planejamento. Segundo Barros Neto (2001), um certo número de fatores F1, F2...Fk,
atuando sobre o sistema em estudo, produz as respostas R1,R2,...Rj. O sistema atua como
uma função que opera sobre as variáveis de entrada e produz como saída as respostas
observadas. O objetivo de quem realiza os experimentos é obter essa função, ou pelo
menos obter uma aproximação satisfatória para ela. No planejamento de qualquer
experimento, a primeira coisa que devemos fazer é decidir quais são os fatores e as

Ana Karla Costa de Oliveira – Agosto/2015

42

Revisão bibliográfica

respostas de interesse. Os fatores em geral, são as variáveis que o experimentador tem
condições de controlar.

As respostas são variáveis de saída do sistema, nos quais têm-se interesse, e que
serão – ou não – afetadas por modificações provocadas nos fatores. Também podem ser
qualitativas ou quantitativas. A depender do problema, pode-se ter várias respostas de
interesse, que talvez precisem ser consideradas simultaneamente.
Tendo-se identificado todos os fatores e respostas, o próximo passo é definir,
com o máximo de clareza, o objetivo que se pretende alcançar com os experimentos,
para que então o planejamento mais apropriado seja escolhido; ou seja, o planejamento
de experimentos, isto é, a especificação detalhada de todas as operações experimentais
que devem ser realizadas, dependerá de cada objetivo em específico. Então dependendo
de cada objetivo, pode-se ter um planejamento diferente.

3.8 Redes neurais
Hopfield, 1982 apud Campelo 2005, define que as redes neurais artificiais
(RNA) constituem uma técnica computacional que apresenta um modelo matemático
inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento
através da experiência. Aprender é uma característica que a rede possui graças a seus
neurônios. Vários modelos de redes neurais têm sido propostos e estudados, podendo
ser classificados de acordo com vários critérios, como: método de treinamento
(supervisionado e não supervisionado), arquitetura (feedforward e recurrent ou
feedback), tipo de saída (binária e contínua), tipo de nó (uniforme e híbrido),
implementação (hardware e software), pesos da conexão (ajustável e fixo ou hardwired)
e operações (motivação biológica e motivação psicológica).
As entradas de um neurônio artificial (xi, i=1,2,...n) podem ser comparadas
exatamente com os dentritos de um neurônio biológico e as sinapses ou estímulos do
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neurônio biológico são equivalentes aos pesos que são atribuídos para cada entrada.
Dessa forma, como um dentrito que recebe uma informação com alto estímulo (e por
isso se torna importante), uma entrada de um neurônio artificial (considerada
importante) será multiplicada por um alto peso e quanto mais informações com alto
estímulo essa entrada receber, maior será o peso atribuído a ela. Após serem
multiplicadas por seus respectivos pesos, as entradas são somadas no corpo do
neurônio, essa etapa é conhecida como soma ponderada (∑) e o resultado segue para
função de ativação (Fa), onde é comparado com um limiar interno do neurônio
(threshold), caso seja maior ou igual, o valor é repassado através da função de
transferência (Ft). Caso contrário, o sinal não segue adiante. Em ambos os casos, com
ou sem sinal, a resposta é significativa, pois afetará diretamente, ou a resposta final da
rede, ou os neurônios da próxima camada. Existe ainda um parâmetro externo ao
neurônio artificial chamado bias (bi) que é utilizado para permitir o tratamento de
funções com média não nula, o seu uso tem o efeito de aplicar um refinamento à
transformação do resultado da soma ponderada. Em termos matemáticos, um neurônio
artificial pode ser descrito através das Equações (21) e (22) (Hopfield 1982 apud
Campelo 2005).
∑

(21)

Sj =f(Ai + Bi)

(22)

Onde f é um função de transferência, de ordem interna, cuja atribuição é tomar
uma decisão sobre o que fazer com o valor resultante do somatório das entradas
ponderadas, essa decisão terá um efeito restrito ao próprio neurônio. Ela pode ter muitas
formas e métodos, podendo ser simples ou complexa.
Assim, enquanto que em um sistema biológico, o aprendizado ocorre quando são
feitas modificações nas junções sinápticas, em um sistema artificial ela ocorre quando
há modificações nos pesos (wij , i=1,2...n;

j= 1,2,...m). Isso ocorre quando, no

treinamento, é realizada uma correção em cima de uma resposta errada, ou seja, quando
há uma discrepância intolerável entre o resultado desejado e o calculado, os pesos se
ajustam para corrigir o resultado.
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Para modelos simples de redes neurais, a função de ativação pode ser a própria
função da soma das entradas ponderadas do neurônio (∑). A Figura 3.8 ilustra um
modelo de neurônio artificial.

Figura 3.8 – Estrutura de uma rede neural (Hopfield, 1982 apud Campelo, 2005).
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4. Metodologia
No presente trabalho, avaliou-se o potencial das aminas em relação à remoção
de enxofre em águas de produção quando estas foram utilizadas empregando-se o novo
equipamento de separação MDIF – Misturador Decantador à Inversão de Fases. As
aminas foram dissolvidas em querosene de aviação para realizar a dessulfurização da
água

de

produção

através

da

operação

de

extração

líquido-líquido.

Para

desenvolvimento deste trabalho foram realizados testes de bancada e testes no
equipamento de separação denominado MDIF. As etapas do trabalho foram divididas
em cinco fases: I - Caracterização físico- química da água de produção; II Implantação de

uma técnica analítica para espécies sulfetadas presentes em meio

aquoso (Treinamento realizado na empresa PETROBRAS);

III -

Avaliação

do

desempenho de aminas tensoativas comerciais como extratantes na remoção de H 2S
contido na água produzida (testes em bancada); IV – Ensaios com o equipamento MDIF
tomando-se por base os estudos anteriores desenvolvidos em bancada e estudo das
variáveis operacionais do equipamento em termos de significância estatística; V –
Ajuste dos dados experimentais a dois modelos e comparação entre eles com relação à
predição para representar o processo global de remoção de H 2S quando se utiliza o
MDIF, sendo um dos modelos baseado no Planejamento Experimental Fatorial 2K e o
outro fundamentado no emprego de Redes Neurais.

4.1 – Caracterização físico -química da água de produção
A água produzida utilizada foi obtida da alimentação de uma Estação de
Tratamento de Efluente (ETE) da empresa PETROBRAS, consistindo em amostra real
que foi utilizada nos ensaios em batelada e no equipamento MDIF visando a remoção
do H2S e petróleo. As amostras de água produzida eram transportadas em bombonas de
200L, bem fechadas, recebendo 1L de NaOH para preservação dos sulfetos por 48h. As
propriedades físico-químicas da água produzida, bem como dos demais produtos
utilizados no sistema foram: densidade (kg/m3), determinada pelo método da
picnometria; viscosidade (Pa.s), medida à partir de viscosímetro da marca Brookfield;
pH, obtido através de pHmetro da marca Tecnal e tensão superficial, medida pelo
método do anel.
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4.2 – Técnica analítica para a determinação de espécies sulfetadas
presentes em meio aquoso (Treinamento realizado na PETROBRAS)
Para determinação do teor de sulfetos foi necessária a adaptação de uma técnica
analítica. Assim, um treinamento foi realizado na SEDE DA PETROBRAS - BASE 34
em Mossoró-RN, no Laboratório de Química, coordenado pela Química Helenice
Oliveira. O treinamento abordou a técnica de espectrofotometria aplicada a águas de
produção dos estados do RN e CE. Após o treinamento, a técnica foi implantada pela
equipe do Laboratório de Materiais, do Departamento de Engenharia Química, UFRN, a
partir do espectrofotômetro DR 2000.
4.2.1 - Espectroscopia na região visível e ultravioleta
Alves, 2011 cita que a espectrofotometria visível e ultravioleta é um dos
métodos analíticos mais usados nas determinações analíticas em diversas áreas. É
aplicada para determinações de compostos orgânicos e inorgânicos, como, por exemplo,
na identificação do princípio ativo de fármacos.
A espectroscopia de absorção molecular é valiosa para a identificação dos
grupos funcionais na molécula. Mais importante, entretanto, são as aplicações da
espectroscopia de absorção visível / ultravioleta para a determinação quantitativa de
compostos contendo grupos absorventes.
A região ultravioleta do espectro é geralmente considerada na faixa de 200 a
400 nm, e a região do visível entre 400 a 800 nm. As energias correspondentes a essas
regiões são ao redor de 150 a 72 kcal.mol-1 na região ultravioleta, e 72 a 36 kcal.mol-1
para a região visível. Energias dessa magnitude correspondem, muitas vezes, à diferença
entre estados eletrônicos de muitas moléculas (Alves, 2011).
A absorção da região visível e ultravioleta depende, em primeiro lugar, do
número e do arranjo dos elétrons nas moléculas ou íons absorventes. Como
consequência, o pico de absorção pode ser correlacionado com o tipo de ligação que
existe na espécie que está sendo estudada.
De um ponto de vista prático, o aspecto mais importante do cálculo quântico é
a determinação de quanta luz é absorvida pela amostra. Isto é descrito pela lei de Beer-
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Lambert (Equação 23), que dá a relação entre a intensidade da luz incidindo na solução
(I0), e a intensidade da luz saindo da solução (I).

Log (I0/ I) =A=cl

(23)

A= absorbância
= absorvidade molecular ou coeficiente de extinção
c= concentração do material absorvedor
l= espessura da amostra através da qual a luz passa.
O equipamento utilizado para este trabalho foi o DR 2000, da HACH.

4.3 – Avaliação

do desempenho de aminas tensoativas comerciais

como extratantes na remoção de H2S contido na água produzida (testes
em bancada)
Nessa fase, a pesquisa consistiu na realização de testes de bancada com aminas
comerciais em soluções simuladas de água com enxofre, em proporções definidas, e
misturadas com QAV para avaliação do potencial de remoção. Observa-se na literatura
que alquilaminas, por apresentarem propriedades químicas mais apolares podem
consistir em substâncias favoráveis à mistura com o QAV, que é um produto refinado
do petróleo. A água de entrada no processo e os produtos destas remoções (em
separado) serão submetidos à análises em espectrofotômetro HACH para quantificação
dos sulfetos existentes na água de entrada e na água tratada. Posteriormente, avaliadas
as melhores condições das variáveis de bancada, estas servirão como suporte para
determinação das variáveis do Misturador - decantador à inversão de fases.
4.3.1 – Seleção de aminas para o trabalho
Derivados de amina como a monoetanolamina (MEA), a dietanolamina (DEA),
a trietanolamina (TEA), metildietanolamina (MDEA), diisopropanolamina (DIPA), 2-
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amino-2-metil-1-propanol (AMP) e diglicolamina (DGA) têm sido as principais
alcanolaminas usadas em aplicação comercial.
Dependendo da composição e condições de operação do gás de carga, diferentes
aminas podem ser selecionadas para que as especificações do gás sejam atingidas.
Aminas são classificadas como primárias, secundárias e terciárias, dependendo do grau
de substituição do nitrogênio central por grupos orgânicos.
A 2-amino-2-metil-1-propanol e a 2-piperidina-etanol são exemplos de aminas
estericamente impedidas, primária e secundária, respectivamente (Figura 4.1).

Figura 4.1 – Aminas mais utilizadas na dessulfurização. Fonte: (Kohl e Nielsen, 1997).

A diferença entre o desempenho de absorção de gases ácidos por diversos tipos
de aminas depende de:
• Sua reatividade com esses gases, em situações onde a cinética é limitante; e
• Solubilidades dos gases nas aminas, em situações governadas pela
termodinâmica (ou seja, pelo equilíbrio).

Aminas primárias e secundárias, como a monoetanolamina (MEA) e a dietanolamina
(DEA), respectivamente, são muito reativas e, portanto, exibem altas taxas de remoção
de gases ácidos.
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As Alquilaminas utilizadas foram selecionadas por possuírem uma cadeia
carbônica longa (aumento de área superficial), diminuindo-se, assim, a solubilidade na
água, já que estas, foram solubilizadas no querosene de aviação para complexação do
H2S. As aminas comerciais inicialmente testadas no trabalho, conforme estudo
anteriormente realizado foram: DUOMEEN O, de origem vegetal (OLEYLRNHCH2CH2CH2NH2), ARCUAD 2C-75 (R2N+(CH2)2Cl) and DUOMEEN T, de
origem animal (TALLOW-RNHCH2CH2CH2NH2).
4.3.2 – Aminas como agentes tensoativos
Daltin, 2011 cita que substâncias que podem reduzir a tensão superficial dos
líquidos classificam-se como: umectantes, detergentes, emulsionantes e solventes. Os
tensoativos são constituídos por um grupo Lipofílico (grupo químico solúvel em
óleo/gorduras) que são cadeias de hidrocarbonetos mais ou menos longas, ou estruturas
derivadas. São constituídos também por um grupo hidrofílico (grupo químico solúvel
em água) (Figura 4.2).

Figura 4.2 – Grupo lipofílico e hidrofílico das aminas (Daltin, 2011).

Após um estudo sobre a polaridade das aminas a serem utilizadas no trabalho,
optou-se por aminas que possuem caráter tensoativo catiônico (substância cátion ativa
tem grupo químico carregado (+) (Figura 4.3). Estas aminas traziam a possibilidade de
solubilização no querosene de aviação por apresentar maior hidrofobicidade.
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Figura 4.3 – Aminas catiônicas Fonte: Daltin (2011)
4.3.3 - Preparação de amostra e procedimento experimental
À amostra de água de produção bruta foram adicionados 2mL de hidróxido de
sódio (NaOH), numa relação 1:1, para estabilização dos sulfetos por 48h. A amostra de
entrada foi submetida à leitura espectrofotométrica, em equipamento DR 2000, regulado
com comprimento de onda de 665 nm, para avaliação do teor de sulfetos. As aminas
(selecionadas a partir de estudo anterior) foram misturadas ao QAV, em proporções prédefinidas, a partir de testes de bancada (Tabela 4.1), sob agitação magnética e
posteriormente enviadas à funis de separação de 1000 mL. Nessa etapa, a água de
produção contaminada também foi adicionada ao funil para contato (agitação) entre as
fases, posterior separação e leitura da água tratada em espectrofotômetro (amostra de
saída). A concentração dos contaminantes foi baseada nas amostras reais do campo
(pólo Guamaré) e os parâmetros baseados na PETROBRAS.
Tabela 4.1 – Condições do sistema em estudo
DUOMEEN O
Aminas

ARCUARD 2C-75

(nomes comerciais)
DUOMEEN T

Concentração em querosene
de aviação (QAV), (v:v)

0,01; 0,05; 0,10; 0,25; 0,50

O/A
Relação Orgânico/Aquoso)
(v:v)

1/3
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O Querosene de Aviação (QAV), junto com certa concentração de cada amina
(Tabela 4.1) foi misturado por 10 min, em bequer de 1000 mL, em agitador magnético.
Posteriormente, essa mistura foi transferida para o funil de separação (Figura 4.4).
Juntou-se à solução orgânica a amostra de água de produção contaminada com sulfetos.
Promoveu-se uma agitação manual por 5 min (tempo suficiente para que se atinja o
equilíbrio, à temperatura ambiente). A seguir deixou-se a mistura em repouso no
suporte para se garantir a completa separação das fases. A agitação do sistema tem
como finalidade permitir a transferência dos contaminantes presentes na fase aquosa
para a fase orgânica (QAV+ Extratante). Na remoção dos sulfetos pela mistura de
aminas com o Querosene de Aviação, as aminas reagem com os sulfetos, formando um
complexo neutro, enquanto o querosene de aviação, solubiliza quantidades
consideráveis de petróleo bruto que é também considerado um contaminante na água
produzida.

Figura 4.4 – Fases orgânica e aquosa após agitação e repouso nos funis de separação.

O petróleo contaminante se solubiliza ao QAV por afinidade química, sendo
naturalmente transferido para este solvente que constitui um subproduto do
hidrocarboneto (Figura 4.5). Por outro lado, os sulfetos presentes na água produzida são
complexados pela amina catiônica e o complexo resultante deve ser preferencialmente
transferido para a fase orgânica.
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Figura 4.5- Detalhe da fase orgânica enriquecida em contaminantes (fase superior) e
fase aquosa (água tratada), após decantação.

Ao chegar à base do funil de separação, a água tratada não deveria conter
sulfetos, nem petróleo, que foram complexados e solubilizados, respectivamente, na
fase orgânica. Assim, as amostras de água tratada foram sequencialmente submetidas a
leituras espectrofotométricas em equipamento DR 2000. Outras análises como TOG
(teor

de óleos e graxas),

pH,

densidade,

viscosidade,

turbidez e tensão

superficial/interfacial foram realizadas nas amostra de água produzida (Figura 4.5) .
No procedimento de determinação da concentração de sulfetos, a partir do
equipamento HACH DR 2000, foi utilizado um kit de reagentes segundo os
procedimentos para sulfetos com concentração de 0 a 0,600 mg/L S -2 (água, efluente,
água salgada), método 8131 (Azul de metileno), descrito no manual do equipamento. As
amostras de entrada, cuja concentração era expressiva, demonstravam uma coloração
azul turquesa (Figura 4.6), como descrito no manual do espectrofotômetro DR 2000.
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Figura 4.6 – À direita, cubeta com coloração bastante azulada, demonstrando alta
concentração de sulfetos
A eficiência de remoção para sulfetos e petróleo, a partir dos testes de bancada,
foi calculada a partir das análises nos equipamentos, espectrofotômetro DR 2000 e
Infracal-Wilks Int., respectivamente. O cálculo da eficiência de remoção de cada
contaminante é baseado nas análises de sulfetos e TOG (Teor de Óleos e Graxas) para
amostras representativas da entrada e da saída do funil de separação (bancada) ou do
equipamento MDIF. Dessa forma, a equação (24) mostra o cálculo realizado:



Efe  Ce  Cs

Ce

x100

(24)

Em que, Efe é a eficiência de remoção em (%); Ce é a concentração de contaminante na
entrada em ppm e Cs é a concentração de saída do contaminante, também em ppm.
Foram plotados gráficos de eficiência de remoção dos sulfetos, comparando-se
as três aminas comerciais, além de gráficos de TOG da água tratada (%) e também de
turbidez desta última.
De posse dos resultados gerados pelos testes de bancada, selecionou-se o melhor
resultado de eficiência de remoção dos sulfetos para os três tipos de aminas avaliadas e
empregaram-se estas condições operacionais para realizar os ensaios com o MDIF. Para
estes ensaios foi realizado um planejamento experimental 2 3 com três repetições no
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ponto central fazendo-se uso do software STATISTIC 7.0. O processo de
dessulfurização no MDIF foi realizado utilizando-se água proveniente de Guamaré-RN
(PETROBRAS) contaminada com concentração desconhecida de sulfetos. A
concentração da amostra foi avaliada através de análises antes e após a saída do
equipamento.
4.4 - Estudo das variáveis operacionais do equipamento em termos de significância
estatística
4.4.1 – Ensaios no MDIF
Selecionadas as melhores condições dos ensaios de bancada, estabeleceram-se as
variáveis operacionais para operação com o equipamento MDIF. As variáveis: relação
orgânico/aquoso (v:v), vazão, concentração em aminas dissolvida em QAV, foram
definidas. Os experimentos foram planejados com base em planejamento experimental
23 com três repetições no ponto central. A amina utilizada no MDIF foi a amina
comercial ARQUAD 2C-75, apesar da amina DUOMEEN O apresentar melhores
resultados de eficiência de remoção dos sulfetos, porém, esta amina apresentou a
formação de uma terceira fase, o que não seria favorável ao desempenho do
equipamento MDIF (Figura 4.7).

Figura 4.7 – Terceira fase (intermediária entre fase orgânica e aquosa) formada
com a utilização da amina Duomeen O para remoção de sulfetos.
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Para execução dos ensaios, realizou-se a calibração das bombas de aquoso e
orgânico (Apêndice I), responsáveis pelo transporte destes produtos para o topo do
MDIF (Figura 4.8). O objetivo da calibração é avaliar o funcionamento pleno do
equipamento, bem como permitir a correlação entre as vazões das fases aquosa e
orgânica com a escala dos variadores de frequencia ligados ao MDIF, observando as
diferentes relações Orgânico/ Aquoso estabelecidas no planejamento experimental. Para
realização de uma correlação da vazão das bombas com os variadores de frequencia,
uma proveta de 2000 mL foi utilizada e variaram-se as vazões de operação no MDIF,
com auxílio de um cronômetro, para detecção da frequência a ser relacionada para cada
vazão, em L/h, separadamente. Outro fator importante, relativo ao funcionamento do
MDIF, foram as repetições dos testes com as vazões utilizadas por Medeiros, 2008, para
constatação da eficiência do equipamento, fazendo-se leituras de remoção de petróleo e
comparando-se com os resultados prévios. Dessa forma, os ensaios testes mostraram o
funcionamento adequado do aparelho MDIF quando se promove o contato (agitação)
entre as fases orgânica e aquosa com o misturador estático. A partir destes ensaios
preliminares, deu-se sequência com o início aos testes sistemáticos para remoção dos
sulfetos com a mistura de QAV e amina ARCUAD 2C-75.
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Figura 4.8 – Esquema geral -MDIF

As condições operacionais determinadas pelo Planejamento Experimental com o
equipamento MDIF estão apresentadas na Tabela 4.2:
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Tabela 4.2 – Condições de ensaios e variáveis independentes utilizados no MDIF.
TESTES

O/A(v:v)

VAZÃO (L/h)

EXTRATANTE (%)

1

1/5

60

0,1

2

2/5

60

0,1

3

1/5

100

0,1

4

2/5

100

0,1

5

1/5

60

0,2

6

2/5

60

0,2

7

1/5

100

0,2

8

2/5

100

0,2

9

1/3

80

0,15

10

1/3

80

0,15

11

1/3

80

0,15

A água com certa concentração de sulfetos, e com solução de NaOH 1:1, para
armazenamento no tanque do aquoso, foi mantida isolada do ambiente para evitar perda
do gás e quando do envio para o topo do MDIF, sob agitação para manter
homogeneização. O ponto de coleta da amostra da água para análise situava-se na saída
da água para a bomba do aquoso, em fluxo. A água foi bombeada pela bomba do
aquoso para o topo do MDIF, entrando no aparelho através da câmara de mistura. Nesse
caso, utilizou-se um misturador estático (Figura 4.8). Este misturador recebe na sua
entrada (alimentação) a descarga das duas bombas utilizadas no esquema de operação.
Assim, a mistura entre fases é realizada no misturador estático.

A opção pelo

misturador estático objetivou manter as concentrações de sulfetos na entrada do MDIF
constantes e próximas àquelas do tanque do aquoso.
O QAV, junto com uma porcentagem da amina selecionada é bombeado através
da bomba do orgânico do vaso separador para a entrada (alimentação) do misturador
estático passando a seguir para a câmara de mistura. Promove-se a agitação no sistema
através do misturador estático com a finalidade de proceder a transferência do soluto
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(gás) da fase aquosa para o solvente QAV. A dispersão solvente carregado em
sulfetos/água transborda e atinge o leito de orgânico puro sobre o prato perfurado. A
dispersão passa pelo prato perfurado adentrando a câmara de decantação que está
totalmente cheia da solução orgânica (QAV com o extratante). A água percorre o leito
orgânico no interior da coluna (QAV+ aminas) na forma de gotas transportadoras que
contêm em seu interior a fase orgânica enriquecida nos contaminantes já transferidos da
fase aquosa. As gotas transportadoras ao percorrerem o leito orgânico da câmara de
decantação, vão liberando as gotas transportadas até a base do MDIF. Ao chegar à base
do MDIF, a água tratada não deve conter sulfetos, que deve ter sido complexado e
solubilizado na fase orgânica, que é re-circulada até a saturação. O sistema possui no
interior da câmara de decantação o solvente orgânico como fase contínua e as gotas
transportadoras de água como fase dispersa. Assim sendo, ocorreu uma inversão de
fases em relação às fases admitidas na câmara de mistura. Na Figura 4.9, vê-se o
equipamento MDIF.

Figura 4.9 – MDIF em funcionamento
Na câmara de separação, a gota transportadora praticamente isenta de gotículas
transportadas atinge a interface orgânico/aquoso, onde coalesce (Figura 4.10). A água
tratada sai pela base da câmara de separação, onde é realizada a coleta da amostra para
análise, dirigindo-se para o tanque de água tratada. A análise de sulfetos da água tratada
foi realizada em espectrofotômetro DR 2000 (Figura 4.11), segundo treinamento
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realizado na PETROBRAS, para leituras de pequenas concentrações de sulfetos em
águas de produção.

Figura 4.10 – Aspecto da câmara de decantação com fases bem separadas

Figura 4.11 – Espectrofotômetro utilizado nas leituras de sulfetos
A fase orgânica sai do MDIF pelo topo da câmara de decantação e é acumulada
no vaso separador de água de arraste, onde é separado algum aquoso que tenha sido
arrastado. Observa-se que o equipamento opera com o reciclo da fase orgânica (Figura
4.8).
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Vale salientar que juntamente com os sulfetos, petróleo contaminante também é
removido pela mistura aminas / QAV. Dessa forma, leituras de turbidez e Teor de Óleos
e Graxas foram realizadas, com os aparelhos turbidímetro Tecnal e o Infracal Analizer
(Wilks Int.), respectivamente.

4.4.2 – Planejamento Central Composto
Para formulação do planejamento central composto, as variáveis utilizadas
basearam-se nos trabalhos de Chiavenato (1999), Fernandes Jr. (2002 e 2006) e
Medeiros, 2008. O planejamento experimental consistiu, inicialmente, de uma etapa (23
= 8 ensaios) (Barros Neto, 2010), a qual considerou as três variáveis independentes prédeterminadas para o processo e uma repetição em triplicata no ponto central (3 ensaios),
totalizando 11 ensaios.
Segundo Barros Neto, 2001 apud Magalhães 2014, é necessário que o
planejamento apresente as variáveis máximas e mínimas do processo e seus pontos
centrais, como na Tabela 4.3.
Tabela 4.3 - Limite das variáveis do processo e seus respectivos pontos centrais
MÍNIMO

CENTRAL

MÁXIMO

(-1)

(0)

(+1)

Relação Orgânico/ Aquoso (O/A)

1/5

1/3

2/5

Vazão (L/h)

60

80

100

Concentração Amina/ Querosene de aviação (%)

0,1

0,15

0,2

VARIÁVEIS

Para realização dos ensaios no MDIF, utilizou-se a aleatoriedade de testes para
evitar mascarar a variável resposta que é representada pela Eficiência de remoção do
contaminante (Barros Neto, 2001). A programação dos ensaios com o MDIF, bem
como os valores reais estabelecidos pelo Planejamento Experimental são mostrados na
Tabela 4.4.
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Tabela 4.4 – Planejamento experimental com valores reais das variáveis
independentes.

TESTES

O/A(v:v)

VAZÃO (L/H)

Concentração
EXTRATANTE
(%)

1

1/5

60

0,1

2

2/5

60

0,1

3

1/5

100

0,1

4

2/5

100

0,1

5

1/5

60

0,2

6

2/5

60

0,2

7

1/5

100

0,2

8

2/5

100

0,2

9

1/3

80

0,15

10

1/3

80

0,15

11

1/3

80

0,15

As variáveis independentes foram alimentadas no Software Statistic 7.0 de modo
a se obter uma equação representando o modelo estatístico. O Planejamento
Experimental também permite a avaliação da significância estatística das variáveis
independentes no processo de remoção dos sulfetos. Esta equação foi comparada à
predição realizada pela técnica computacional de treinamento de redes neurais.
4.4.3 – Redes neurais para comparação com o modelo estatístico
O tratamento dos dados empregados na fase de treinamento da rede, em função
do impacto sobre a qualidade dos resultados gerados posteriormente, merece destaque.
Para a concepção da rede neural, foram definidas quantas e quais variáveis devem ser
consideradas, além de especificar os valores e condições iniciais: (a) de neurônio, em
que foram escolhidos o tipo de entrada, a integração dessas entradas e a função de
transferência do neurônio; (b) de rede, em que foi definido o número de camadas, o
número e os tipos de neurônios intermediários, bem como, os de entrada e os de saída,
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além do tipo de conectividade; e (c) de treinamento, em que foram escolhidos o
algoritmo e o parâmetro de aprendizado.
O critério utilizado para seleção das variáveis foi a influência destas sobre a
variável de saída, eficiência de separação e a facilidade de manuseá-la no equipamento.
A única variável que pode ser considerada não operacional, e por isso, não alterável, é o
teor de sulfetos. Sendo assim, para o equipamento ter um bom rendimento, as demais
variáveis devem operar com uma combinação, se o rendimento for alto, a combinação
muda (Hopfield, 1982 apud Campelo, 2005).
O primeiro grupo de dados consistiu em 11 pontos experimentais gerados em
laboratório, no MDIF.
Os pontos utilizados no treinamento da rede consistiram também na avaliação
das três variáveis: relação Orgânico / Aquoso, Vazão (L/h) e Concentração de Aminas/
Querosene de Aviação.
Para treinamento da rede neural e posterior comparação ao modelo gerado no
programa Statistic, mais 13 ensaios foram realizados no MDIF, estando estes ensaios
apresentados na Tabela 4.5.

Tabela 4.5 – Ensaios adicionais para treinamento da rede neural

TESTES

O/A(v:v)

VAZÃO (L/H)

CONCENTRAÇÃO
DE EXTRATANTE
(%)

12

1/5

75

0,15

13

1/3

75

0,10

14

1/3

85

0,15

15

1/3

65

0,10

16

1/3

65

0,15

17

2/5

65

0,10

18

1/3

90

0,15

19

1/5

80

0,15
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20

1/3

70

0,15

21

1/3

90

0,10

22

2/5

75

0,10

23

1/3

85

0,10

24

1/5

90

0,10

Os 13 (treze) ensaios da Tabela 4.5 foram adicionados aos 11 primeiros ensaios
objeto do Planejamento Experimental para se realizar o treinamento da rede neural, o
que permitiu a avaliação da variável resposta e também a comparação com o modelo
estatístico obtido através do software STATISTIC 7.0.
A rede neural artificial (RNA) utilizada no presente trabalho foi desenvolvida
através de um algoritmo in-house previamente desenvolvido, implementado na
linguagem computacional Python, obecendo a seguinte estrutura: Uma camada de
entrada, uma camada intermediária (oculta) e uma camada de saída, utilizando como
função de ativação as funções tangente hiperbólica, tangente hiperbólica e função linear,
respectivamente. O número de neurônios na camada de entrada deu-se em razão do
número de variáveis independentes no experimento, a saber: relação O/A, vazão, teor de
extratante; na camada de saída apenas um neurônio, e quanto à camada oculta, o
número de neurônios foi determinado através de tentativa e erro. A determinação dos
pesos sinápticos foi realizada através de um código in-house previamente desenvolvido
através do tipo algoritmo genético, desenvolvido na linguagem computacional Python.
Para este último, as configurações utilizadas foram as seguintes: taxa de crossover 50%,
taxa de mutação 3%, operadores de crossover e mutação do tipo aritmético e gaussiano,
respectivamente, um número de candidatos por geração fixo de 100 soluções
candidatas, e um número máximo de gerações correspondente a 2000.
É testada a ocorrência de crossover. Em caso positivo, testa-se também, para
cada alelo da solução candidata (cada parâmetro), a ocorrência de mutação. Caso
contrário, geram-se filhos com a mesma carga genética dos pais (mesmos pesos
sinápticos para a solução). Segue-se o seguinte algoritmo:
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1. A partir do processo de reprodução, obtém-se duas novas populações: Aquela
original, e a obtida pelos cruzamentos. São selecionadas então um número de
soluções candidatas igual àquele definido inicialmente, dentre as quais serão
selecionadas apenas as mais adequadas (menor desvio percentual absoluto
médio). Esse processo marca o início de uma nova geração;
2. Repete-se até que o número máximo de gerações, definido no início do
algoritmo, seja atingido.
3. A partir das soluções candidatas da última geração, seleciona-se a melhor.

Todas as simulações foram realizadas em uma máquina com um processador i5,
8Gb de RAM, rodando sob o sistema operacional Linux (kernel 3.13). O tempo médio
para a otimização da rede através do algotimo genético foi de aproximadamente 2h.
Após a otimização dos pesos sinápticos da rede neural, um desvio absoluto médio de
aproximadamente 20% foi obtido frente aos dados experimentais.
Os fluxogramas da rede neural e do algoritmo usados no trabalho são mostrados
na Figura 4.12 e na Figura 4.13:

Figura 4.12 – Fluxograma da Rede Neural
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Figura 4.13 - Fluxograma do algoritmo genético

Cabe destacar que:

1. Os pesos sinápticos para uma nova rede a ser criada são definidos a partir do
algoritmo genético;
2. A rede é montada, contando com um número de neurônios na camada de entrada
equivalente ao número de classes dos dados de entrada (no caso: 3, razão O/A,
vazão, teor de extratante → o tempo não mostrou-se um parâmetro
significativo);
3. Os sinais de ativação são propagados através das sinapses, da camada de entrada
para a camada oculta (intermediária), e desta para a camada de saída;
4. Os dados obtidos na camada de saída são comparados com os dados
experimentais, e o desvio percentual médio absoluto entre estes é calculado. Este
valor é passado ao algoritmo genético;
5. Definem-se os parâmetros de busca: Probabilidade de mutação e crossover,
número máximo de gerações, operadores de crossover e mutação, o número de
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soluções candidatas, bem como a função a qual será otimizada → no caso, uma
função que monta redes neurais;
6. Cria-se uma população de soluções candidatas, para as quais os parâmetros (no
caso, os pesos sinápticos para a rede neural) são definidos aleatoriamente;
7. Inicia-se o processo reprodutivo, que irá ser repetido até que atinja-se o número
máximo de gerações pré-definido;
8. Os parâmetros que constam em cada uma das soluções candidatas são avaliados
(através da função que constrói redes neurais, definem-se os pesos de cada
solução candidata, e determina o desvio percentual médio absoluto da rede
gerada frente aos dados experimentais), de modo que são selecionados pares das
soluções com as melhores soluções para o cruzamento.
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5. Resultados e Discussões
Neste capítulo são apresentados os resultados do trabalho no que diz respeito à
remoção simultânea de petróleo e sulfetos na água de produção. Os resultados estão
divididos em: caracterização físico-química da água de produção; resultados para
escolha de uma técnica analítica para espécies sulfetadas em meio aquoso; escolha da
amina para uso no equipamento MDIF: resultados de ensaios em bancada; resultados
dos ensaios com o MDIF.

5.1 – Caracterização físico-química da água de produção
Na Tabela 5.1 são apresentados os valores das propriedades físico-químicas do
sistema estudado: água produzida, Querosene de Aviação (QAV), aminas comerciais
(DUOMEEN T, ARQUAD 2C-75 e DUOMEEN O).
Tabela 5.1 - Propriedades físico-químicas do sistema estudado.
Tensão

Produto

Densidade

Viscosidade

(x 103 kg/m3)

(x 10-3 Pa.s)

pH

Tensão

interfacial

superficial

(x 10-3N/m)

(x 10-3 N/m)

Medeiros
(2008)

Água produzida

1.150

1.079

8.01

72.45

--

Querosene de
aviação (QAV)

0.775

1.22

6.60

24.95

32,67

DUOMEEN T

0.840

21.00

7.00

30.81

--

ARQUAD 2C75

0.880

120.00

7.00

14.87

--

DUOMEEN O

0.841

19.00

8.00

27.41

--

Observa-se na Tabela 5.1 que, à exceção da propriedades viscosidade e tensão
superficial, as propriedades das aminas se assemelham, requerendo estudos mais
aprofundados com base na composição estrutural associada aos respectivos
desempenhos obtidos na remoção dos sulfetos. A maior viscosidade se observa para a
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amina Arquad 2C-75. Em termos de tensão superficial, propriedade importante na
hidrodinâmica do MDIF, observa-se que a Amina Arquad 2C-7 apresenta o menor valor
entre as três aminas consideradas

5.2 – Escolha de uma técnica analítica para espécies sulfetadas em
meio aquoso
A técnica de análise de sulfetos escolhida foi a espectrofotometria, devido à
concentração inicial de sulfetos na água produzida. Para esta concentração
relativamente baixa em sulfetos é essencial o uso de equipamentos com um range de
medição apropriado. O espectrofotômetro DR 2000, instalado no laboratório de
Engenharia Ambiental e Controle de Qualidade, era o equipamento disponível que
atendia a condição de concentração em sulfetos a ser avaliada.
O método de análise para espécies sulfetadas, nessa concentração, está descrito
no manual do equipamento. Os kits padrões de reagentes foram adquiridos para
realização das leituras da água bruta e tratada com as diferentes aminas. Após estudo
minucioso da técnica em questão, todas as leituras foram realizadas sob comprimento de
onda de 665 nm; a concentração máxima de sulfetos na água foi de 0,660 ppm e, a
mínima, de 0,040 ppm. O conhecimento prévio destes valores foi importante porque as
amostras variavam de concentração nessa faixa, assim, o equipamento apresentou
características favoráveis às medições de concentrações de enxofre de amostras
oriundas de Guamaré.

5.3 - Seleção da amina para uso no equipamento MDIF: resultados de
bancada
Os testes de bancada (com variação de quantidade de amina solubilizada em
querosene de aviação) realizados com água bruta contaminada com petróleo e sulfetos,
em funis de separação de 1000 mL, foram úteis como indicadores da amina a ser
utilizada posteriormente no aparelho MDIF.
A Tabela 5.2 mostra os resultados de remoção de sulfetos e petróleo, utilizandose as três aminas. Os resultados foram avaliados do ponto de vista das melhores
eficiências de remoção de sulfetos, já que a maior parte dos resultados foi satisfatório
para remoção do óleo. Os melhores resultados observados na tabela mostram que a
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amina comercial DUOMEEN O, solubilizada em relação ao QAV, na fração 0,25%
am/QAV, obteve percentual favorável de remoção (76,21% para sulfetos e 96,67% para
petróleo, simultaneamente). A amina ARQUAD 2C-75, na mesma fração 0,25%
am/QAV, demonstrou remoção de 59,50% de sulfetos e 85,33%, petróleo,
simultaneamente; em relação à amina comercial DUOMEEN T, na fração 0,50% v:v em
QAV, obteve-se um percentual de remoção da ordem de 42% de sulfetos e 93,33% de
petróleo, apresentando uma baixa eficiência desta amina. A concentração inicial de
sulfetos na água produzida bruta era de 0,660 ppm e de petróleo de 150 ppm.

Tabela 5.2 – Resultados de eficiência de remoção de sulfetos e petróleo com
aminas comerciais.
DUOMEEN O
Remoção S-2(%)

Amina/ QAV (%v:v)

Remoção de TOG (%)

0.01

56.00

90.66

0.05

63.00

93.33

0.1

70.15

94.67

0.25

76.21

96.67

0.5

73.00

97.33
ARQUAD 2C-75

0.01

50.05

69.33

0.05

51.00

77.33

0.1

57.00

82.00

0.25

59.50

85.33

0.5

51.50

90.66
DUOMEEN T

0.01

38.56

79.33

0.05

30.58

86.66

0.1

31.38

91.33

0.25

40.00

94.00

0.5

42.00

93.33

De acordo com os resultados da Tabela 5.2, as amostras da água tratada com a
amina DUOMEEN O, solubilizada em 0,25% v:v em QAV, mostraram os maiores
percentuais de remoção de sulfetos.
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Figura 5.1- Eficiência de remoção de sulfetos com as três aminas comerciais
utilizadas a várias concentrações em QAV (v:v), (testes de bancada).

A Figura 5.1 mostra a eficiência de remoção de sulfetos com as três aminas
comerciais utilizadas nos testes de bancada. Observa-se no gráfico que as aminas
DUOMEEN O e ARCUAD 2C-75 apresentaram melhores resultados em 0,25% v:v
(amina/querosene), para uma relação O/A de 1/3, ou seja, mantendo-se um volume de
QAV para três volumes de água produzida. Com base nos resultados da Tabela 5.2 e na
Figura 5.1, concluiu-se que a amina Duomeen T não atende às expectativas do trabalho
para remoção de sulfetos, o que pode ser justificado pelo maior número de insaturações
da sua composição estrutural, explicando sua maior solubilidade em água, em relação à
amina DUOMEEN O, ver catálogo (AKZO NOBEL).
A Figura 5.2 mostra os resultados de remoção de petróleo nas amostras de água
tratada; comparando com os resultados de eficiência de remoção de sulfetos na Figura
5.1, verifica-se, que em 0,25 v:v, há boa remoção simultânea de sulfetos e petróleo
utilizando a amina Duomeen O.

Ana Karla Costa de Oliveira – Agosto/2015

73

Resultados e discussões

100

R² = 0,9934

95

R² = 0,923

Remoção de petróleo (%)

90
R² = 0,9927
85
DUOMEEN O

80

ARQUAD 2C-75

75

DUOMEEN T

70
65
60
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Relação Aminas /Querosene de aviação (V/V)

Figura 5.2 – Percentual de Remoção de petróleo para várias concentrações de amina em
QAV (v:v) (testes de bancada).

Pela Figura 5.2 e Tabela 5.3 observa-se que, nos ensaios para remoção de
petróleo, a eficiência da amina Duomeen T apresentou melhores resultados que a amina
ARQUAD 2C-75, porém, os resultados de turbidez na água tratada pela amina
Duomeen T são altos (Tabela 5.3), e sendo a turbidez um parâmetro associado à
quantidade de petróleo na amostra, concluiu-se que o QAV promoveu a remoção de
grande parte do petróleo, nesse caso, e parte da amina migrou para a água produzida
tratada, resultando em altos valores de turbidez.
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Tabela 5.3 – TOG e turbidez da água tratada com as aminas, nas diferentes frações.
DUOMEEN O
Amina/ QAV (v:v)

Teor de sulfetos na
água tratada (ppm)

TOG água tratada

Turbidez

na água

(ppm)

tratada (NTU)

0.01

0.29

14.00

23.01

0.05

0.24

10.00

18.00

0.1

0.19

8.00

15.00

0.25

0.16

5.00

11.00

0.5

0.18

4.00

9.80

ARQUAD 2C-75
0.01

0.33

46.00

43.40

0.05

0.32

34.00

38.00

0.1

0.28

27.00

36.00

0.25

0.27

22.00

33.46

0.5

0.32

14.00

33.30

DUOMEEN T
0.01

0.41

31.00

59.80

0.05

0.46

20.00

50.00

0.1

0.45

13.00

45.67

0.25

0.40

9.00

45.00

0.5

0.38

10.00

45.00

O teor de sulfetos, óleos e graxas e a turbidez, medidos na água tratada,
conforme tabela 5.3, comprovam que os sulfetos (0,66 ppm na água bruta) e o petróleo
(150 ppm na água bruta) foram removidos e a turbidez minimizada em relação ao valor
de turbidez da água bruta (turbidez inicial 147 NTU). A água tratada pela amina
Duomeen O atende ao CONAMA 357 em todas as concentrações de aminas utilizadas.
A Figura 5.3 apresenta o gráfico de turbidez da água tratada com a solução
orgânica constituída de amina solubilizada em QAV, sabendo-se que o valor de turbidez
da água bruta era 147 NTU. A partir da figura 5.3, verifica-se que a água tratada com a
amina Duomeen O apresentou baixos índices de turbidez na saída; seguida pela amina
arquad 2c-75 e, por último, a água tratada pela amina Duomeen T, que apresentou os
resultados com maiores índices de turbidez. Esse aumento de turbidez, provavelmente
foi ocasionado pela solubilização de parte da amina em água, possivelmente devido
insaturações da cadeia hidrocarbônica desta amina.
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Turbidez da água tratada (NTU)

60,00

ARQUAD 2C75
DUOMEEN O

50,00

R² = 0,8613
40,00

DUOMEEN T

30,00

R² = 0,9644

20,00
R² = 0,9902

10,00
0,00
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Relação Aminas /Querosene de aviação (%V/V)

Figura 5.3 – Valores de Turbidez na água tratada para várias concentrações de amina
em QAV (v:v) (testes de bancada)

A Figura 5.4 mostra o teor de óleos e graxas na água tratada, em ppm. Confirmase a boa eficiência de remoção de petróleo pelas aminas DUOMEEN O e DUOMEEN
T. A eficiência da primeira amina se deve ao fato da sua longa cadeia hidrocarbônica e
saturação da sua estrutura, ocasionando alta hidrofobicidade e afinidade pelo petróleo
(catálogo AKZO NOBEL). O fato da AMINA DUOMEEN T mostrar melhor resultado
em relação ao ARQUAD 2C-75, para retirada deste contaminante, deve ser explicado
pela atuação do QAV em remoções de petróleo, já que esta amina se mostrou bastante
solúvel em água, com dados comprovados pelo aspecto visual e leitura de turbidez na
água tratada (Tabela 5.3). Concluindo-se que a atuação foi preferencialmente do QAV e
não da amina.
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Figura 5.4 – Valores de TOG na água tratada para várias concentrações de amina em
QAV (v:v) (testes de bancada)
Ressalta-se que o ajuste dos gráficos das

figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 foi

polinomial.
Os resultados apresentados pelos testes de bancada indicaram que a amina
DUOMEEN O se apresenta como a mais eficiente entre as três em termos de percentual
de remoção de sulfetos. Por outro lado, vale salientar que durante o desenvolvimento
dos estudos de bancada, observou-se quando da utilização desta amina (DUOMEEN O)
o aparecimento de uma terceira fase (com densidade intermediária entre fase orgânica e
aquosa) durante a etapa de separação das fases no funil de separação. Esta terceira fase é
prejudicial à operação unitária de extração líquido-líquido como um todo e certamente
teria influência negativa na hidrodinâmica do equipamento MDIF, podendo ocasionar
obstrução no prato perfurado, mudanças na tensão interfacial água/óleo-óleo/água, e,
consequentemente, mal funcionamento do equipamento. Dessa forma, a amina
selecionada para os testes de remoção de sulfetos com o equipamento MDIF foi a amina
ARQUAD 2C-75, que se apresentou com percentuais de remoção mais próximos da
amina DUOMEEN O sem, entretanto, formar terceira fase durante a etapa de separação
de fases no interior do funil de separação.
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5.4 –Ensaios com o MDIF
Com base nos resultados dos ensaios de bancada com as aminas, foram
realizados experimentos no MDIF com a amina ARQUAD 2C-75. Para eliminação de
dúvidas quanto à remoção dos sulfetos, a água bruta foi submetida à leitura
espectrofotométrica (0,66ppm) e

enviada ao topo do MDIF, atravessando o

equipamento preenchido apenas com QAV e, na saída, a água tratada foi lida,
resultando 0,65; confirmando assim

que o QAV não removia, isoladamente, este

contaminante.
5.4.1 - Extração (sulfetos) e separação (petróleo) simultâneas com o equipamento
MDIF.
Para execução dos ensaios no MDIF, utilizou-se a aleatoriedade de
experimentos. A tabela 5.4 mostra as condições operacionais do equipamento e os
resultados obtidos

na remoção

de petróleo

e sulfetos,

individualmente

e

simultaneamente.
Em relação à separação de óleo bruto com o MDIF, verifica-se através da Tabela
5.4, o bom desempenho do aparelho através da eficiência de separação. Os resultados
presentes mostraram-se compatíveis com aqueles obtidos por Medeiros (2008), que
utilizou condições operacionais similares do ponto de vista hidrodinâmico, mas fazendo
uso de uma fase orgânica constituída apenas de QAV puro como solvente, sem qualquer
adição de extratante.
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Tabela 5.4 – Condições operacionais e resultados de remoção de petróleo e sulfetos no
MDIF.
TESTES

O/A(v:v)

VAZÃO (L/h)

CONC. EXT (%)

Remoção de
Petróleo (%)

H2S(g) (%)
REMOÇÃO

24
7

1/5
1/5

90
100

0,10
0,20

84,73
97,30

62,58
38,20

5
1
3
12
19
11

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/3

60
60
100
75
80
80

0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15

96,38
91,22
91,11
74,50
80,72
95,93

23,47
39,39
71,11
25,90
48,89
40,37

10
9
18
20
16

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

80
80
90
70
65

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

15
13

1/3
1/3

65
75

0,10
0,10

21
23
2
4
6
8
14
17
22

1/3
1/3
2/5
2/5
2/5
2/5
1/3
2/5
2/5

90
85
60
100
60
100
85
65
75

0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,20
0,15
0,1
0,10

94,22
94,00
82,45
83,80
45,92
46,27
45,07
81,33
86,32
71,05
94,20
96,07
94,38
22,17
47,75
43,37

36,36
41,67
38,33
44,55
71,51
54,67
30,83
74,15
61,48
37,34
48,15
40,85
48,81
38,33
32,73
29,81

Na tabela 5.4, observa-se que os resultados obtidos para remoção de petróleo,
demonstram valores satisfatórios, principalmente a altas vazões em L/h. Em relação à
variável relação Orgânico/Aquoso (v:v), verificou-se que tanto na proporção 1/5, quanto
1/3, os resultados de separação para petróleo são bastante eficientes a altas vazões,
como se vê nos testes 3, 7, 9, 10, 11 e 21. O mesmo não ocorre, a baixas vazões, quando
se verificam resultados de menores eficiências, como nos testes 13, 15 e 16. Este fato
pode estar diretamente relacionado à hidrodinâmica do aparelho. Sabe-se que vazões
maiores proporcionam a formação de gotas transportadoras de menor diâmetro (d,
Eq.,24) o que resultaria em um tempo de separação menor para as gotas transportadas,
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tdei, Eq., 24). Assim, em termos globais pode-se esperar uma maior eficiência de
separação para maiores vazões. O teste 3, por exemplo, demonstra maior eficiência de
remoção de petróleo, dada a alta vazão (100 L/h), produzindo um maior número de
gotas transportadoras menores, o que origina uma maior área superficial e por
consequência favorecendo à remoção. A concentração de 0,10 – 0,15% de extratante foi
eficaz para remoção de sulfetos nos testes 3, 16 e 21, sendo este último mais eficaz tanto
para sulfetos, isoladamente, quanto para remoção simultânea de sulfetos e petróleo. A
baixa eficiência de remoção de petróleo, evidenciada no teste 16, pode estar relacionada
à baixa vazão do equipamento (65 L/h), em relação às vazões dos testes 3 e 21. Para
esta vazão há formação de gotas maiores no prato perfurado, menor número de gotas
transportadoras e, portanto de área superficial de contato, diminuindo a eficiência de
remoção de petróleo, mesmo sem grande alteração da concentração de amina.
O fato de que vazões relativamente altas favorecem a eficiência de separação de
fases é um atributo que desperta interesse por parte da indústria em relação ao
equipamento MDIF. Esta característica é bastante peculiar a este aparelho uma vez que
normalmente ocorre o contrário, ou seja, fortes cargas operacionais (vazões)
proporcionam diminuição da eficiência de separação. É importante observar que o
aumento da vazão é limitado ao ponto de inundação (flooding) do aparelho, não sendo
possível aumentar esta vazão total de forma indiscriminada.
Nos testes realizados com a solução orgânica amina/QAV (Tabela 5.4), o valor
mais significativo para remoção de petróleo, individualmente, foi 97,30% (teste 7). Para
este ensaio a relação orgânico/aquoso foi 1/5, a concentração de amina em QAV foi de
0,2 v:v, e a vazão total foi de 100 L/h. Este resultado é bastante interessante do ponto de
vista industrial, quando se analisa de forma isolada a remoção de petróleo. Neste caso,
pode-se operar com menores volumes de fase orgânica (solução amina/QAV). Observase que esta foi a menor proporção O(orgânico)/A(aquoso) avaliada no estudo
(1/5<1/3<2/5), o que é desejável pelo menor gasto de insumos. Porém, para o mesmo
teste 7, observa-se que o percentual de remoção de sulfetos registrou um valor de
38,2%, que é relativamente baixo quando comparado ao maior valor obtido para este
parâmetro, sob mesmas condições de ensaio (71,11%, teste 3). No teste 3, a
concentração de extratante amina utilizada é 0,10 v:v, em relação ao QAV, explicando a
boa remoção para sulfetos e petróleo , já que o equipamento operou a altas vazões no
teste 3 (condição eficiente para petróleo) e com concentração de amina que condiz com
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as melhores performances para separação de sulfetos. Pode-se concluir que o teste 3
reúne as condições para melhor eficiência de remoção simultânea de sulfetos e petróleo,
em relação ao teste 7. Este resultado é justificado pela carta de pareto (Figura 5.6) que
confirma melhores resultados de remoção de sulfetos com concentração de amina que
não ultrapasse o limite ideal para este fim, quando solubilizada no querosene.
Em termos de percentual de remoção de sulfetos e petróleo (individualmente)
para a relação O/A de 1/ 5, os melhores resultados obtidos foram aqueles referentes aos
testes

3 (71,11%); e 7 (97,30%).

Os testes 16, 21 e 23 (Tabela 5.4), também

apresentaram importantes percentuais de remoção de sulfetos, bem como os testes 5, 6 e
11, para petróleo (com menores vazões em 5 e 6, mas com incremento de extratante
amina, contribuindo para remoção do petróleo). A relação O/A de 1/3 apresentou
melhor resultado de remoção individual para sulfeto no teste 21 (74,15%) e, petróleo,
no teste 11 (95,93%). O teste 21 também evidenciou, o melhor resultado observado
para remoção de sulfetos e petróleo, simultaneamente. As condições operacionais para
este teste foram: relação O/A de 1/3, concentração de amina em QAV de 0,10 v:v e
vazão de 90 L/h.
Em relação à maior relação orgânico/aquoso avaliada, ou seja, para O/A de 2/5,
observou-se uma grande instabilidade na operação com o aparelho MDIF. Estas
instabilidades são devidas principalmente às grandes variações nos níveis das interfaces
no interior do aparelho assim como à formação excessiva de emulsão nestas interfaces.
Mesmo com estas dificuldades operacionais, os melhores resultados para remoção de
petróleo foram verificados nos testes à altas vazões (testes 4, 8). Para a relação de 2/5 o
equipamento MDIF mostrou, como já assinalado, bastante instabilidade o que concorreu
para grande dificuldade de visualização das interfaces, devido à formação de emulsão
nas interfaces A/O/A. Além destes efeitos deletérios as amostras coletadas na saída
apresentavam muita oleosidade ocasionada pela presença de solução orgânica amina/
Querosene de aviação, concluindo-se que, na saída da água tratada, alguma fase
orgânica era arrastada. De modo geral, os testes para relação O/A 2/5 mostraram que
esta proporção é não recomendada para remoção de sulfetos isoladamente ou para
remoção de petróleo e sulfetos simultaneamente, mostrando boa separação apenas do
petróleo.
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Em todos os casos de melhores respostas de remoção simultânea dos dois
contaminantes petróleo e sulfetos, a vazão operacional foi superior a 80L/h.
Avaliando-se os dados de concentração em água bruta para petróleo e sulfetos,
dada a grande variedade destas concentrações, conforme tabela 5.5, na relação O/A de
1/5, com exceção do ponto 7, observa-se que maiores concentrações de entrada
favorecem à remoção de petróleo no MDIF, para diferentes vazões e concentrações de
amina, o que não é tão evidenciado nas diferentes concentrações de entrada de sulfetos,
cujo resultado melhor é verificado no teste 24, com alta vazão e concentração de amina
0,10 v:v, para esta relação O/A. No teste 7, com uso de 0,20 v:v de amina essa remoção
é desfavorável. A Tabela 5.5 apresenta as remoções de petróleo e sulfetos.
Tabela 5.5 – Concentração de sulfetos e petróleo na água bruta – MDIF.
testes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TOG (ppm)

SULFETOS(ppm)

Remoção petróleo (%)

Remoção de
sulfetos (%)

ENT
353

SAÍDA
31

ENT
0,13

SAÍDA
0,08

91,22

62,58

373
45
431
276
509
259
178
200
215
418
298

108
4
25
10
20
7
10
12
27
17
48

0,40
0,18
0,16
0,31
0,28
0,18
0,17
0,18
0,11
0,11
0,17

0,25
0,05
0,08
0,24
0,17
0,11
0,09
0,10
0,07
0,06
0,12

71,05
91,11
94,20
96,38
96,07
97,30
94,38
94,00
94,22
95,93
74,50

38,20
23,47
39,39
71,11
25,90
48,89
40,37
36,36
41,67
38,33
44,55

608
203
67
340
467
171
415
512
300
505
495
249

334
158
36
233
244
30
80
83
56
286
67,7
38

0,12
0,12
0,15
0,66
0,22
0,12
0,18
0,11
0,44
0,25
0,28
0,28

0,08
0,07
0,07
0,19
0,15
0,07
0,09
0,06
0,11
0,17
0,11
0,10

45,07
22,17
46,27
45,92
47,75
82,45
80,72
83,80
81,33
43,37
86,32
84,73

71,51
54,67
30,83
74,15
61,48
37,34
48,15
40,85
48,81
38,33
32,73
29,81
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Observa-se que nas diferentes concentrações de entrada, as remoções são
definidas pela condição hidrodinâmica do equipamento, como parâmetro associado.
Como no teste 13, de relação O/A de 1/3, cuja entrada de concentração de petróleo é
alta, mas devido à vazão baixa, o resultado de remoção de petróleo é baixo. Ou seja, as
condições de concentração de entrada dos contaminantes são dependentes das condições
das variáveis do equipamento, sobretudo da vazão. Os testes 1 e 5 demonstram os
melhores resultados de separação simultânea, em porcentagem. Vale ressaltar que a
variação das concentrações de entrada é justificada por se trabalhar com amostra real da
indústria, cujas características dependem do ponto de coleta e de diversos outros fatores
como: sazonalidade, presença de outros contaminantes, diluição, etc.
5.4.2 - Análise e significância estatística das variáveis independentes
Este tópico apresenta os resultados do planejamento Estatístico Fatorial 2k (k =
nº de variáveis independentes), com três repetições no ponto central, para avaliar o
efeito e significância estatística das variáveis independentes sobre a variável resposta
(Eficiência de Extração de Sulfetos). As variáveis independentes consideradas foram:
relação orgânico/aquoso X1, vazão (L/h) X2 e concentração do extratante amina
(amina/QAV, v:v) X3, com variáveis codificadas sendo a variável resposta a eficiência
de separação.
O número de ensaios realizados de acordo com o requerido pelo planejamento
fatorial totalizou em 11 (onze) ensaios, 2+3 +3, conforme descrito na Tabela 5.4.
Para realizar o planejamento estatístico, fez-se uso do Software Statistic (versão
7.0) e implementam-se como entradas as condições operacionais (valores das variáveis
independentes) e os resultados experimentais obtidos nos onze ensaios. A partir daí, é
possível obter uma equação do modelo estatístico que representa a variável resposta em
função das variáveis independentes estudadas.
O modelo obtido para remoção de sulfetos pode ser representado pela Equação
25.
(25)
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O coeficiente de regressão obtido quando se compara os valores experimentais
da variável resposta com os valores desta variável calculados pelo modelo foi de
0,963531, indicando a boa correlação entre os dados experimentais e o cálculo da
variável resposta através do modelo. Outro aspecto a ressaltar na Equação do modelo, é
a natureza linear desta Equação que representa o processo de remoção de sulfetos com o
aparelho MDIF.
A Figura 5.5 apresenta a correlação entre os valores preditos (calculados pelo
modelo) e os valores observados (experimentais) na eficiência de remoção de sulfetos
com o aparelho MDIF. Verifica-se correlação satisfatória entre estes valores que
resultaram em um coeficiente de ajuste de R2 = 0,963531.

Figura 5.5 Valores preditos x valores observados (Eficiência de remoção de
sulfetos com o MDIF).
O software Statistic fornece também como resultado o diagrama de Pareto
(Figura 5.6). Através deste gráfico é possível avaliar a significância estatística das
variáveis independentes sobre a variável resposta. As variáveis independentes podem ter
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significância quando consideradas de forma isolada ou quando estas aparecem
combinadas entre si.

Figura 5.6 Carta de pareto para o processo de remoção de sulfetos com o MDIF.
Os valores à direita do valor p= 0,05 são estatisticamente significantes. Em
contrapartida, os valores à esquerda deste valor não possuem significância estatística.
Assim, pela carta de Pareto gerada no programa STATISTIC, observa-se que a
vazão e a concentração do extratante amina apresentaram significância estatística
quando analisadas de forma isolada. Por outro lado, a variável independente relação
orgânico/aquoso

não

apresenta

significância

estatística

quando

considerada

isoladamente. Por outro lado, esta variável apresenta-se estatisticamente significante
quando interage com a variável concentração do extratante (Figura 5.6).
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Figura 5.7 – Curvas de contorno para concentração de extratante (%) x vazão (L/h).
A Figura 5.7 mostra que há uma maior eficiência de remoção de sulfetos, a altas
vazões (os resultados de maior porcentagem estão na cor marrom). Dessa forma, para
vazões acima de 90 L/h, uma concentração de amina na faixa de 0,10 – 0,12%,
apresenta os melhores resultados de remoção. Isso pode ser explicado pelo fato de altas
vazões, no MDIF, proporcionarem altas áreas superficiais, através de gotas
decantadoras menores, formadas no prato perfurado; além disso, o limite de
concentração de amina que resulta em melhores resultados é um fator determinante,
como confirmado na carta de Pareto, pois se aumentando-se essa variável, o resultado
pode ser desfavorável (Figura 5.6). Este fato fica evidenciado pela contribuição negativa
(-5,71353) que esta variável pode apresentar quando analisada de forma isolada.
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As interações entre as variáveis relação orgânico/aquoso com a vazão (L/H) e a
vazão com concentração do extratante (Figura 5.8) não se apresentaram significativas
em termos estatísticos; bem como a interação O/A x vazão x Conc. de extratante.

Figura 5.8 – Curvas de contorno para vazão (L/h) x O/A (v:v).
Na figura 5.8, para vazões na faixa de 85L/h-100 L/h, os melhores resultados
observados de remoção são verificados para relações O/A, abaixo de 1/3, já que
proporções maiores de óleo/água requerem um uso maior de extratante, o que pode não
favorecer ao processo de remoção dos sulfetos, causando maior turbidez, descontrole e
dificuldade de manutenção do controle dos níveis das interfaces no equipamento.
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Figura 5.9 – Curva de contorno para concentração de extratante (%) x O/A (v:v).
A figura 5.9 apresenta a relação vazão (L/h) x O/A, significativa para o
processo,

demonstrando

que

quanto

menor

a

concentração

de

extratante,

especificamente para a faixa entre 0,10 – 0,12%, e relações O/A, abaixo de 1/4, tem-se
uma maior eficiência de remoção dos sulfetos. Isso é comprovado pela carta de pareto
(Figura 5.6), sendo justificada, nos ensaios no MDIF, que quanto maior a relação O/A,
maior a necessidade de extratante, dificultando a visualização das interfaces da coluna e
ocasionando turbidez na água tratada, já que parte da amina, a depender das quantidades
utilizadas como extratante, pode não mais remover e migrar para a água de saída
(tratada).
5.4.3 – Análise de variância ANOVA para remoção de sulfetos
Com base na análise de variância dos dados foi possível obter a Tabela 5.6. De
acordo com esta Tabela o coeficiente de correlação (R2) entre as respostas observadas e
os valores preditos pelo modelo estatístico de primeira ordem, ajustado para eficiência
de remoção de sulfetos é de 0,963531. Calculando-se a relação Fcal/Ftab obtém-se o valor
de 1,27, mostrando que a equação é estatisticamente significativa e preditiva, já que
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conforme, valores na tabela 5.6, Fcal/ Ftab (falta de ajuste) é 0,24 (Box;Hunter;Hunter ,
1978).
Tabela 5.6 – Análise de variância – ANOVA para remoção de sulfetos.

Análise da variância

Todos os
parametros
SS

df

MQ

Fcal

Ftab

Regressão

1303,086

7

186,1551

11,32304

8,89

Resíduo

49,321

3

16,44039

Falta de ajuste

34,042

1

34,04182

4,455926

18,51

Erro Puro

15,279

2

7,639673

R2

0,963531

R2 máx

0,988702

5.4.4 - Análise estatística para petróleo
O modelo obtido para remoção de petróleo pode ser representado pela Equação
26:

(26)
A Figura 5.10 apresenta a correlação entre os valores preditos (calculados pelo
modelo) e os valores observados (experimentais) na eficiência de remoção de petróleo
com o aparelho MDIF. Verifica-se correlação satisfatória entre estes valores que
resultaram em um coeficiente de ajuste de R2 = 0,952709.
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Figura 5.10 – Valores preditos e observados para remoção de petróleo no MDIF.
A Figura 5.11 mostra as variáveis significativas, através do diagrama de Pareto
para remoção de petróleo.

Figura 5.11 Carta de Pareto na remoção de petróleo
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Observa-se, a partir da Figura 5.11, que todas as variáveis foram significativas,
evidenciando que para a faixa estudada, a mistura amina/QAV foi bastante eficiente,
associada ao MDIF, na remoção do petróleo; isso pode ser explicado pela cadeia
carbônica longa da amina Arquad e sua hidrofobicidade. Pelo diagrama de Pareto, a
variável mais significativa foi a concentração de extratante, que com acréscimo,
favorece a remoção de petróleo; seguida da interação entre O/A x vazão (L/h) x Conc.
de extratante (%v:v); como terceira influência vem a interação Vazão (L/h) x Conc.
extratante (%), que se reduzida, favorece à separação. Verifica-se na figura 5.11 que
diminuindo-se O/A e aumentando-se a vazão (isoladamente), a remoção de petróleo é
favorecida em porcentagem. Isso pode ser explicado pelo aumento da área superficial
das gotas transportadoras, quando aumenta-se a vazão e, em relação a O/A menores, há
melhor controle dos níveis no MDIF e menor necessidade de uso de extratante para
estas faixas. O aumento de O/A, associado ao aumento da conc. de extratante é
satisfatório para maiores remoções de petróleo.
Abaixo, a Figura 5.12 mostra a eficiência de remoção para o petróleo, quando
considerada a correlação das variáveis Vazão (L/h) e O/A (v:v).

Figura 5.12 – Curvas de contorno para vazão x relação O/A (v:v) na eficiência de
remoção de petróleo.
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A partir da Figura 5.12, verifica-se que para vazões acima de 80 L/h e na faixa
de O/A entre 2/7 e 1/5, o MDIF apresenta boa eficiência de remoção (acima de
92%).Confirmando os resultados da figura 5.11, que representa o diagrama de Pareto.
A figura 5.13 apresenta os resultados para relação Concetração de extratante x
O/A.

Figura 5.13 – Curvas de contorno para concentração de extratante (%) x Relação
O/A (v:v).
A partir da Figura 5.13, observa-se que quanto maior a concentração de
extratante, associado à menor relação O/A, aumenta-se a eficiência de remoção (acima
de 0,16 de extratante, na faixa entre 1/4 - 1/5, tem-se remoção superior a 94%).O QAV,
misturado à amina hidrofóbica de cadeia longa favorece à remoção, pela natureza oleosa
de ambos e afinidade química. Com proporções menores de O/A, a mistura tem uma
atuação mais efetiva.
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Figura 5.14 – Curvas de contorno para concentração de extratante (%) x vazão(L/h).
A figura 5.14 mostra que para altas concentrações de extratante, na faixa de
0,18- a 0,20, por exemplo,a remoção de petróleo esta acima de 94 % para toda faixa de
vazão estudada. Ressalta-se que a melhor eficiência ainda é registrada,com maior
porcentagem, a altas vazões. Em vazões abaixo de 85 L/h, as melhores remoções
necessitam de uma alta concentração de amina (acima de 0,16 v:v) para alcançar
resultados acima de 92%.

5.4.5 – Análise de variância ANOVA para remoção de petróleo.
A tabela 5.7 mostra os resultados gerados para remoção de petróleo, a partir do
programa Statistic, o Fcal/Ftab na regressão resulta 0,97 e Fcal/Ftab na falta de ajuste,
resultando 1,14. A tabela 5.7 mostra que a equação não é estatisticamente significativa,
nem preditiva; isso pode ter sido ocasionado devido a um não ajuste linear do modelo,
necessitando de uma ampliação para um planejamento estrela (Medeiros, 2008), bem
como a faixa estudada pode não ter atendido, estatisticamente, um comportamento
efetivo para as variáveis independentes. Dessa forma, apesar do alto R2 = 0,95%, para
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remoções de petróleo, tem-se que ampliar os testes do planejamento, já que esta
correlação alta apenas refere-se aos pontos e não à representatividade do modelo.
Tabela 5.7 – Análise de variância – ANOVA para remoção de Petróleo

Análise da
variância
Regressão
Resíduo
Falta de ajuste
Erro Puro
R2
R2 máx

Todos os
parametros
SS
df
MQ
Fcal
512,346
7 73,19231 8,633793
25,432
3 8,477422
23,229
1
23,229 21,08596
2,203
2 1,101633
0,952709
0,995903

Ftab
8,89
18,51

5.4.6 – Rede neural

Após a otimização dos pesos sinápticos da rede neural, um desvio absoluto
médio de aproximadamente 20% foi obtido frente aos dados experimentais.
O modelo obtido através do planejamento experimental realizado no software
STATISTICA 7.0 foi comparado com os resultados obtidos com a RNA, concluindo-se
que os ensaios realizados no MDIF se ajustaram melhor ao planejamento central
composto, que apresentou um R2 de 0,96, bastante satisfatório. Apesar do desvio
apresentado pela rede neural ser considerado alto, para esta faixa estudada de
experimentos, a ferramenta utilizada foi de suma importância como estudos de
comparação, sobretudo quando da realização de ensaios intermediários aos projetados
no planejamento experimental; assim, pôde-se fazer uma varredura maior das variáveis
independentes em relação às respostas. Com o aumento dos ensaios e alimentação da
rede, este desvio pode tender a diminuir. A Tabela 5.8 mostra os resultados de eficiência
de remoção de sulfetos obtidos com aplicação da rede neural.
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Tabela 5.8 – Resultados de eficiência de remoção de sulfeto fazendo-se uso da Rede
Neural

Os resultados demonstrados na tabela 5.7 mostram um desvio padrão médio alto,
demonstrando que a ferramenta rede neural não foi adequada para apresentar a
representatividade da faixa de estudo realizada no equipamento MDIF, na separação
simultânea de petróleo e sulfetos; contudo, o programa STATISTIC 7.0 cumpriu esta
função, sendo mais satisfatório às metas desejadas pelo trabalho.
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6. Conclusões
Os estudos realizados sobre as aminas indicaram que estas, em scale-up, foram
satisfatórias no processo de dessulfurização de gás H2S, sendo esta remoção realizada
em águas produzidas, uma técnica inovadora.
Os resultados dos testes de bancada mostraram que a amina DUOMEEN O foi
mais eficiente na remoção dos sulfetos (76%), na proporção 0,25% v:v de amina em
querosene de aviação. A amina ARCUAD 2C-75 mostrou uma eficiência de 59% , na
razão de 0,50% v:v, a DUOMEEN T mostrou 42% de eficiência.
As analises de TOG e ESPECTROFOTOMETRIA mostraram que era possível
remover petróleo e sulfetos, simultaneamente.
Apesar de similaridades das propriedades físicas da amina DUOMEEN O e
DUOMEEN T, a segunda mostrou uma menor eficiência de remoção de sulfetos, dado o
grande número de insaturações na estrutura da amina, podendo ocasionar maior
solubilidade na água, diminuindo a eficiência de separação.
A carta de Pareto para o processo de remoção de sulfetos mostrou que a variável
vazão (L/h) tomada isoladamente e a correlação entre as variáveis relaçãp
Orgânico/Aquoso e concentração de extratante amina/querosene são significativas para
o processo.
Obteve-se uma eficiência de remoção simultânea de sulfetos e petróleo de 74 e
83%, respectivamente, para uma relação orgânico/aquoso de 1/3; uma vazão de 90 L/h e
uma concentração de extratante amina em QAV de 0,10 v:v.
As altas vazões favorecem ao processo de remoção de sulfetos, na faixa de 1/5 a
1/3; quanto maior a vazão e menor a concentração de extratante, melhor a eficiência de
separação.
As remoções de contaminantes da água produzida, fazendo-se uso do
equipamento MDIF, mostram a possibilidade de reuso desta água o que contribui para
minimização dos impactos ambientais na medida em que atende as Resoluções 430 e
357 do CONAMA.
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Conclusões e sugestões

7. Sugestões para trabalhos futuros


Promover a saturação da fase orgânica pelos sucessivos reciclos e analisar a
mistura Amina/QAV;



Avaliar a remoção com concentrações maiores de sulfetos;



Fazer um monitoramento constante para avaliação dos níveis de contaminantes
na indústria;



Estudar aplicação e/ou reuso para os produtos gerados no processo.
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Apêndices

APÊNDICE 01 – PLANILHA DE CALIBRAÇÃO DE CURVAS DE BOMBAS

vazões (l/h); razão de 3:1
total (l/h)

água

QAV

90

67,5

22,5

frequência (hz)
água

QAV

29,2

21,8

vazões (l/h); razão de 5:1
total (l/h)
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total (l/h)
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APÊNDICE 02 – CURVA DE BOMBA DO AQUOSO

CALIBRAÇÃO DA BOMBA DO AQUOSO
120
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R² = 0,9926
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APÊNDICE 03 – CURVA DE BOMBA DO ORGÂNICO

CALIBRAÇÃO DA BOMBA DO ORGÂNICO
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y = 1,062x - 0,63
R² = 0,9944
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ANEXOS – FICHAS DE ESPECIFICAÇÕES DAS
AMINAS
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