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MEDEIROS, Gustavo de Souza – Aperfeiçoamento no projeto de um protótipo de 
misturador- decantador à inversão de fases (MDIF) visando aplicação na indústria do 
petróleo. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós Graduação em Engenharia 
Química. Áreas de Concentração: Processos de Separação e Meio Ambiente. 

Orientador: Prof. Dr. João Bosco de Araújo Paulo. 

RESUMO: Na indústria do petróleo a mistura óleo/água (água oleosa) ocorre nos estágios de 
produção, transporte e refino, bem como durante a utilização de seus derivados. A quantidade 
de água produzida associada com o óleo varia muito, podendo alcançar valores da ordem de 
90% em volume à medida que se caminha para a fase madura dos campos de produção. O 
presente trabalho trata do desenvolvimento de um novo projeto de um Misturador- 
Decantador a Inversão de Fases (MDIF®) em escala de laboratório visando aplicação em 
escala industrial abrangendo as fases de projeto, construção e operação. As modificações mais 
significativas, em comparação ao protótipo original, abrangem os materiais de construção e a 
alteração do equipamento usado na etapa de mistura do processo. Testou-se a viabilidade de 
substituição do sistema original de mistura mecânica por pás por um misturador estático ou 
em linha. Realizou-se um tratamento estatístico através de um planejamento do tipo central 
composto a fim de avaliar o comportamento das principais variáveis de processo em função 
da eficiência de separação para o novo projeto do aparelho, com o propósito de se delimitar 
uma região ótima de operação para o equipamento. As variáveis de processo contempladas no 
planejamento experimental foram: concentração de óleo na água de alimentação (mg/L); 
vazão volumétrica total (L/h); razão volumétrica orgânico-aquoso (O/A). A eficiência de 
separação é calculada a partir da medida do teor de óleo e graxas (TOG) na alimentação e na 
saída do equipamento. Para determinação do TOG, utilizou-se o método de determinação por 
absorção de radiação na região do infravermelho. O equipamento utilizado para estas 
determinações foi o InfraCal® TOG/TPH Modelo HATR-T2 da Wilks Enterprise, Inc. Vale 
ressaltar que este método de medida vem sendo empregado pela PETROBRAS S.A. para 
medidas de TOG. Os resultados de eficiência de separação global água/óleo variaram entre 
75,3 e 97,7% para águas contaminadas contendo até 1664,1 mg/L de óleo. Através de testes 
realizados com amostra real de água produzida fornecida pela PETROBRAS, conseguiu-se 
enquadrar o efluente dentro dos padrões exigidos pelo CONAMA Resolução 357/05 para 
descarte. Sendo assim, o novo projeto do equipamento constitui uma alternativa real para os 
atuais sistemas de tratamento de águas produzidas na indústria de petróleo. 

Palavras Chaves: Projeto de equipamento; Engenharia Ambiental; Misturador estático; Água 

Produzida.  
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ABSTRACT

In the oil industry the mixture oil/water occurs in the operations of production, transportation 
and refining, as well as during the use of its derivatives. The amount of water produced 
associated with the oil varies and can reach values of 90% in volume in the case of mature 
phase of the production fields. The present work deals with the development of new design of 
the Mixer Settler based on Phase Inversion (MDIF®) in a laboratory scale. We envisage this 
application in industrial scale so the phases of project, construction and operation are 
considered. The modifications most significant, in comparison with the original prototype, 
include the materials of construction and the substitution of the equipment used in the mixing 
stage of the process. It was tested the viability of substitution of the original system of 
mechanical mixing by a static mixer. A statistical treatment by means of an experimental 
design of composed central type was used in order to evaluate the behavior of the main 
variables of the separation process as function of the efficiency of separation for the new 
device. This procedure is useful to delimit an optimal region of operation with the equipment. 
The variables of process considered on the experimental design were: oil concentration in the 
feeding water (mg/L); Total volumetric flow rate (L/h); Ratio organic/water on volumetric 
basis (O/A). The separation efficiency is calculated by comparison of the content of oil and 
greases in the inlet and outlet of the equipment. For determination of TOG (Total Oil and 
Grease), the method used was based in the absorption of radiation in the infra-red region. The 
equipment used for these determinations was InfraCal® TOG/TPH Model HATR-T2 of the 
Wilks Enterprise, Incorporation. It´s important to stand out that this method of measure has 
being used by PETROBRAS S.A. Results of global efficiency of separation oil/water varied 
from 75.3 to 97.7% for contaminated waters containing up to 1664,1 mg/L of oil. By means of 
tests carried out with a real sample of contaminated water supplied by PETROBRAS we have 
got an effluent specified in terms of the legal standards required for discharging. Thus, the 
new design of equipment constitutes a real alternative for the conventional systems of 
treatment of produced water in the oil industry. 

Keywords: Design of equipment; Environmental Engineering; Static Mixer; Produced Water.  
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1. Introdução Geral 

 Na indústria do petróleo a mistura óleo/água (água oleosa) ocorre nos estágios de 

produção, transporte e refino, bem como durante a utilização de seus derivados. Entretanto, é 

a fase de produção a maior fonte poluidora (Oliveira, 1995). Durante o processo de produção 

do petróleo é comum a co-produção de água e gás. De acordo com Thomas (2001) a 

quantidade de água produzida associada com o óleo varia muito, podendo alcançar desde 

valores da ordem 90% em volume, à medida que se caminha para a fase madura dos campos 

de produção.  

O descarte ou até mesmo a re-injeção da água produzida só é permitido após a 

remoção do óleo e sólidos em suspensão com teores permitidos pela legislação vigente 

(Ramalho, 1992). Segundo a resolução do CONAMA 357/05, os efluentes descartados não 

deverão conter mais de 20 mg/L de óleos e/ou graxas e deverão estar isentos de materiais 

flutuantes e materiais sedimentáveis. 

O desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma rota tecnológica que possibilite o 

tratamento de águas produzidas contendo óleo na forma emulsionada e economicamente 

viável é o foco de um projeto de pesquisa inovador que vem sendo estudado por uma equipe 

de pesquisadores do Departamento de Engenharia Química da UFRN. Trata-se de um novo 

equipamento de extração líquido-líquido denominado Misturador-Decantador a Inversão de 

Fases (MDIF®), que possui ao mesmo tempo características de um misturador-decantador 

convencional e de uma coluna a pulverização.  

O aparelho apresenta como grande vantagem em relação aos equipamentos 

convencionais, uma disposição vertical ocupando pouco espaço em unidades industriais, 

podendo ser instalado sobre skids, e altas eficiências de separação das fases. Estes fatores 

proporcionam um equipamento mais compacto e capaz de tratar até o dobro do volume 

processado por equipamentos três vezes maiores (Paulo et al., 1994).   

  

 Os resultados promissores alcançados com o MDIF® tanto em escala de laboratório 

quanto em escala semi-industrial motivou a equipe de pesquisa a propor um projeto de “scale-

up” do equipamento para uma escala industrial. No entanto, para atingir esta meta, é 
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necessário um estudo preliminar com um protótipo que possua adaptações necessárias para 

possível aplicabilidade em escala industrial. Sendo assim, pretende-se com este trabalho 

realizar o projeto, construção e operação de um protótipo de MDIF® em escala de laboratório 

que atenda as necessidades de um equipamento em escala industrial.  A construção de um 

protótipo em escala de laboratório com as mesmas configurações e materiais no qual será 

futuramente construído o MDIF® em escala industrial é de fundamental importância para o 

aprimoramento do processo de extração óleo/água. O estudo do comportamento 

hidrodinâmico e dos resultados obtidos operando o novo aparelho em laboratório servirá 

como parâmetro chave para o projeto de “scale-up” do MDIF® para uma escala industrial. 

  

 Atualmente a etapa de mistura do processo no MDIF® se realiza através de agitação 

mecânica com pás. Este tipo de agitação requer gastos de energia consideráveis e uma difícil 

manutenção. Uma solução prática para o problema de transferência de massa é a utilização de 

um misturador estático também chamado de misturador de linha em substituição à agitação 

mecânica ora empregada. Os misturadores estáticos são equipamentos que necessitam apenas 

da energia de fluxo dos fluidos para promover a mistura das fases envolvidas no processo. 

Além disso, apresenta facilidade de manutenção e instalação, o que pode torná-lo uma 

alternativa viável tanto em termos econômicos como em melhoria para o processo. 

Conseqüentemente este estudo também tem como objetivo a substituição do atual sistema de 

agitação mecânica por um misturador estático.  

  

 A avaliação do desempenho (eficiência de separação global) do equipamento foi 

realizada por meio da determinação do TOG (Total Oil and Grease) e TPH (Total Petroleum 

Hydrocarbons) utilizando o método padrão de determinação do teor de óleo e graxas por 

absorção de radiação na região do infravermelho, em amostras coletadas na entrada e saída do 

equipamento. Para tratamento estatístico dos resultados foi realizado um planejamento 

experimental do tipo central composto, gerando um total de 20 (vinte) experimentos, 

executados de forma aleatória e em duplicata, abrangendo os resultados de TOG. Realizaram-

se também simulações de interesse industrial com a amostra de água produzida real coletada 

em campo. 



Capítulo 1. Introdução Geral.  

Gustavo de Souza Medeiros – Maio/2008 4

1.1 - Objetivo geral 

 O presente trabalho tem como objetivo principal a concepção, o projeto, a construção 

e a operação de um novo protótipo de um Misturador-Decantador à Inversão de Fases em 

escala de laboratório adaptado às necessidades industriais para fins de tratamento de águas 

produzidas da indústria do petróleo. 

  

1.1.1 – Objetivos específicos 

• Substituir o sistema de mistura atual, realizado através de agitação mecânica por 

pás, por um misturador estático ou de linha; 

• Introduzir novos materiais de construção do protótipo objetivando a adequação 

para operação em escala industrial; 

• Realizar um planejamento estatístico para verificar a influência das variáveis de 

processo: relação volumétrica orgânico/aquoso (O/A), vazão total e concentração 

de óleo na alimentação, em relação à eficiência de separação. 

  

  



CAPÍTULO 2 

ASPECTOS TEÓRICOS
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2. Aspectos Teóricos 

2.1 – Águas produzidas 

 O termo água produzida é dado a toda água carreada junto com o óleo, seja ela 

proveniente da formação geológica (água de formação) ou água de injeção (Fernandes Jr., 

2002). 

  

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

estão relacionadas a: 

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, decorrente da injeção de água na forma líquida ou de vapor no 

reservatório para manter ou aumentar a produção de óleo. 

  

 De acordo com 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 água, gerando gotículas muito 

pequenas. O autor comenta que a água produzida é salina (salmoura) e contêm sólidos 

dispersos (areia, argila, lodo, outros silicatos, gipsita) e teores de sais variando de 15.000 a 

300.000 mg/L. Ele 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 super-dimensionamento das 

instalações de coleta, armazenamento e transferência, incluindo bombas, linhas, tanques, etc., 
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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 ocasionar acidentes humanos e/ou ambientais.  

   

 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. 

  

 Em geral a água produzida não é nociva ao meio ambiente nos locais onde ocorrem 

condições à diluição adequada como, por exemplo, o ambiente marinho (Resolução 

CONAMA n° 357 de 17/03/2005 – Art. 21 e 34). Os efeitos danosos causados ao meio 

ambiente são menores que os propagados, porém há ressalvas para os efeitos de longo prazo, 

que ainda não são conhecidos (Lima, 1996). 

2.2 - Misturador-decantador à inversão de fases – MDIF®®®®

 Segundo Fernandes Jr. (2006) a flotação e os hidrociclones são os processos mais 

utilizados na indústria do petróleo para separação de emulsões do tipo óleo/água. O processo 

de flotação por ar dissolvido requer grandes áreas interfaciais para instalação, utilização de 

diversos equipamentos auxiliares e reagentes químicos, elevando o custo do processo de 

tratamento. 

  

 Uma rota tecnológica alternativa baseada no inovador “Método de Separação à 

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

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

uma câmara de mistura agitada, 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 a interface de separação orgânico/aquoso (Hadjiev & Kuychoukov, 

1989). 
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 O MDIF® vem sendo proposto para o tratamento de águas produzidas em campos 

produtores de petróleo. O aparelho 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 valores inferiores aos índices de TOG máximo permitido pelos 

órgãos ambientais federais tanto em escala de laboratório quanto em escala semi-industrial.

  

 O MDIF® apresenta como grande vantagem em relação aos equipamentos 

convencionais, uma disposição vertical aliada à alta eficiência de separação de fases. Estes 

fatores proporcionam um equipamento mais compacto e de fácil manutenção. O aparelho é 

constituído de quatro partes, conforme Figura 2.1: 

1. Câmara de mistura (onde ocorre a maior parte da transferência das gotículas de óleo 

contidas na água de produção para o solvente orgânico); 

2. Dispersor tipo prato perfurado (onde são geradas as gotas transportadoras); 

3. Câmara de decantação (leito orgânico); 

4. Câmara de separação (interface orgânico/aquoso).  

Figura 2.1. Partes que compõem o MDIF®. 
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 Paulo et al. (1994) descrevem o funcionamento do misturador-decantador à inversão 

de fases, como pode ser visto pela Figura 2.2. De acordo com esta figura 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 da câmara de mistura. A fase 

originalmente contínua passa a ser a fase dispersa no interior do decantador sob a forma de 

grandes gotas (6), que encapsulam pequenas gotículas denominadas de gotas transportadas da 

fase preliminarmente dispersa (orgânica). Durante o percurso das grandes gotas 

transportadoras em direção à interface (4), as pequenas gotículas transportadas se deslocam no 

sentido ascendente e coalescem no leito orgânico de mesma natureza. A fase orgânica 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”. 

 A eficiência de separação (E) do aparelho é calculada a partir da Equação (1). 

x100
Ce

CsCe
E ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=                                                      (1)

onde: 

Ce : concentrações de óleo na fase aquosa na entrada (mg/L); 

Cs : concentrações de óleo na fase aquosa na saída (mg/L). 
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Figura 2.2. Princípio de funcionamento do misturador-decantador à inversão de fases. 
(Fonte: Paulo et al., 1994). 

2.2.1 – Aspectos da 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. 
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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.  

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 (2). 

2/1
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                                     (2) 

onde: 

uj: velocidade de jato (m/s); 

γ: tensão interfacial (N/m); 

d32: diâmetro médio de Sauter (m); 

d: diâmetro de uma gota transportadora (m); 

dρ : densidade da fase dispersa (kg/m3). 

O diâmetro médio de Sauter (d32), definido pela Equação (3), é comumente 

empregado em cálculos com colunas de extração por relacionar volume e área das gotas, 

sendo, pois, mais adequado na descrição de processos que envolvem transferência de massa 

através de superfícies esféricas. 
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Na Figura 2.3 são mostrados 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 
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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.  

Figura 2.3. Mecanismos de formação de gotas e tamanho de gotas para diferentes velocidades. 
(Fonte: Vogelpohl & Korch, 2002). 

A velocidade de ascensão das gotículas 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 (4). 

                   
( )
( ) c

e

dc

dc
dei

d
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μμ

μμ

1832

33 2
Δ

+

+
=                                         (4) 

onde: 

Vdei : Velocidade de ascensão das gotas transportadas (m/s); 

μc: Viscosidade da fase contínua (cP); 

μd: Viscosidade da fase dispersa (cP); 

Δρ: Diferença de densidade entre as fases contínua e dispersa (kg/m3); 

de: Diâmetro da gotícula transportada (m). 

De uma maneira geral o tempo de residência em segundos (tdei) da gota transportada 

no interior da gota transportadora de diâmetro (d) pode ser calculado pela Equação (5): 

Fluxo 
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dei

dei V

d
t =                                                             (5) 

2.2.1.1 – 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 2.4. 

Figura 2.4. Comparação entre os dois regimes hidrodinâmico: (a) regime de leito relaxado; e 
(b) regime de leito denso. (Fonte: Moraes, 2005). 

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.  

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

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

coalescência (tc) tf ≥ tc na interface principal orgânico/água na câmara de decantação.Este 

tempo é conhecido como tempo de residência no leito relaxado medido em segundos (tR), 

sendo determinada pela Equação (6): 

tf  ≥ tc tf  < tc
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Vs

H
t R =                                                             (6) 

onde:  

H: altura do leito orgânico (m); 

Vs: velocidade de sedimentação da gota transportadora (m/s).  

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

se a vazão específica é possível aumentar a altura desse leito de gotas e respectivamente a 

eficiência do aparelho (Hadjiev & Aurelle, 1995). O tempo de residência no leito denso é 

calculado pela Equação (7). 

     
( )

tot

sepBB
B Q

SH
t

ε−
=

1
                                (7) 

onde:  

HB : altura do leito denso (m); 

εB : retenção da fase dispersa no leito, (m3.m-3) ; 

Ssep : é a área da interface orgânico/água (m2); 

Qtot : é a vazão efetiva do sistema (m3/h). 

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

pela Equação (8).  

      BRRtot ttt +=                                             (8) 

onde:  

tR : tempo de residência da gota antes da formação do leito denso (s); 

tB : tempo de residência da gota no leito denso (s). 

2.3 - Mistura 

Coulson & Richardson (1999) apud Fernandes Jr. (2002) denominam mistura como o 

movimento de uma substância de uma região para outra, objetivando homogeneizar, 

promover transferência de massa e calor. Mistura é uma das operações mais comuns na 
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indústria química, processamento, etc. O termo mistura é aplicado a processos usados para 

reduzir o grau de não uniformidade, ou gradiente ou uma propriedade de um sistema assim 

como a concentração, viscosidade, temperatura e outras. A mistura líquida em uma fase 

ocorre quando líquidos miscíveis são misturados para se obter produtos de desejada 

especificação.  

A mistura de líquidos imiscíveis ocorre na extração líquido-líquido podendo 

envolver sucessivas misturas e estágios de separação. A fase líquida a tratar é colocada em 

contato com um solvente que dissolverá seletivamente um dos componentes presentes na 

mistura. Este contato pode ser obtido por agitação vigorosa que causa a dispersão de uma fase 

em outra. Se o tamanho da gotícula gerada é pequeno, uma alta área interfacial é criada na 

transferência de massa da interfase.  

  

Gomide (1997) enumera seis finalidades principais da operação unitária de mistura e 

agitação, a saber: 

• Mover e misturar líquidos; 

• Suspender sólidos; 

• Dispersar gases; 

• Acelerar a transferência de calor; 

• Acelerar a transferência de massa; 

• Promover reações químicas. 

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

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

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

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

com freqüência este tipo de agitador nos misturadores-decantadores. 

  

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

que ocorram as reações. Eles devem ser dispersos uns nos outros para que suas moléculas 

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

a) Homogeneização: o movimento é brando e visa uniformizar líquidos miscíveis para se 

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

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

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

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

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

transferência de massa e calor. 

Os dispositivos empregados para mistura são cinco, como listados a seguir: 

a) Turbulência associada com o escoamento; 

b) Misturador estático ou de linha; 

c) Injeção de ar comprimido; 

d) Injeção através de bocais submersos; 

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

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

pás. 

2.4 - Misturador estático 

Os misturadores estáticos, também denominados de misturadores de linha, são na 

verdade promotores de turbulência, sendo intercalados nas linhas de transporte por onde o 

sistema vai escoar. As distribuições longitudinal e transversal dos componentes a serem 

misturados podem ser obtidas por meio de elementos móveis dispostos de maneira 

conveniente no interior do misturador. Com misturadores estáticos, a homogeneização é 

atingida pelos elementos do misturador utilizando a própria energia de fluxo dos fluidos em 

escoamento, (Pahl & Muschelknautz (1982) apud Fernandes (2005)). 

Como vantagens dos misturadores estáticos podem-se destacar: construção 

extremamente simples; perda de carga relativamente pequena; dimensões globais reduzidas; e 

como vantagem adicional a possibilidade de se agitar qualquer líquido corrosivo, pois tanto o 

corpo como o enchimento podem ser construídos praticamente de qualquer material, 

(Gomide, 1997), Streif (1977), Pahl & Muschelknautz (1982). Os autores destacam ainda 

como vantagens: baixo custo com manutenção, possibilidade de operação em processos 

contínuos, instalação compacta e baixos tempos de residência (próximo a 1 segundo). 
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De acordo com Germain & Wetter (1982) apud Couvert et al. (2006) os misturadores 

estáticos são usados largamente em operações industriais para: homogeneização de líquidos 

ou gases e dispersão ou emulsificação com ou sem reação química em sistemas gás-líquido. 

Segundo Liu, Hrymak & Wood (2006) os misturadores estáticos operando em 

regime contínuo e com fluidos viscosos têm grande aplicação na indústria química 

destacando-se: processamento de polímeros, reações de polimerização, processamento de 

alimento, indústria de tintas, indústria farmacêutica e tratamento de água.  

Junker et al. (1994) apud Fernandes (2005) ressalta a utilização dos misturadores 

estáticos para processos biotecnológicos.

  

Os misturadores estáticos são úteis em processos envolvendo transferência de 

momentos, troca térmica e transferência de massa. É geralmente reconhecido que as 

necessidades de energia para os misturadores estáticos são menores do que para os 

misturadores dinâmicos e ainda, os misturadores estáticos são mais fáceis de fabricar, 

conforme Boss & Czastkiwicz (1982). 

Ainda segundo Boss & Czastkiwicz (1982), os misturadores estáticos têm a 

vantagem de, por não contarem com partes móveis, não apresentarem, portanto, problemas de 

selagem ou com rolamentos. Os mesmos são habilitados a operar em uma ampla faixa de 

temperaturas, sob altas pressões e em ambientes químicos severos. Mais ainda, os custos 

operacionais e o capital total empregado para o processo de mistura com os misturadores 

estáticos são muito menores do que para os misturadores dinâmicos. 

São vários os tipos de elementos de mistura para misturadores estáticos encontrados 

no mercado, os mais comuns são: 

• Sulzer SMX: utilizado na mistura de líquidos solúveis e gases em fluxo turbulento. 

Apresenta um desempenho excepcional, perda de carga mínima, secção que permite um fluxo 

suave e um desenho único para praticamente todas as aplicações. Utilizado para obter 

uniformidade de concentração, temperatura ou densidade. Outras aplicações incluem 

tratamento de água e esgoto para correção de pH, mistura de floculantes ou neutralização de 
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misturas através de adição de ácidos ou bases. Exemplo desse tipo de elemento de mistura 

pode ser visto na Figura 2.5. 

Figura 2.5. Elemento de mistura tipo SMX. 
(Fonte: Belyaeva et al., 2004 e Fourcade et al., 2001). 

• Sulzer SMV: como mostrado na Figura 2.6, é utilizado principalmente em regime de fluxo 

turbulento, em aplicações como: mistura de líquidos de baixa viscosidade, gases, dispersão 

de líquidos imiscíveis, gases em contato com líquidos e transferência de massa, além de 

aplicações onde há necessidade de se misturarem aditivos ou inibidores em fluxos de produtos 

químicos e mistura gasosa, visando uma distribuição mais adequada em leitos de catalisadores 

e saponificação. 

Figura 2.6. Misturador e elemento de mistura tipo SMV. 
(Fonte: SEMCO Equipamentos Industriais Ltda.). 
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• Sulzer SMF: especialmente desenvolvido para misturas contendo sólidos (inclusive fibras), 

garantindo performance confiável e o não entupimento. Dentre outras aplicações, estão 

inclusas mistura de floculantes químicos em depósitos de borra, mistura de produtos químicos 

em suspensão para a indústria de papel ou pedaços de frutas em alimentos viscosos. Além 

disso, sólidos podem ser homogeneizados, em linha, por gravidade. A Figura 2.7 mostra um 

exemplo desse tipo de misturador. 

Figura 2.7. Misturador e elemento de mistura tipo SMF. 
(Fonte: SEMCO Equipamentos Industriais Ltda.). 

• Kenics : o projeto de acordo com a Figura 2.8 consiste de uma série de elementos estáticos 

de mistura alinhados a 90º, cada qual composto por um trecho de helicóide de comprimento 

igual a 1,5 vezes o diâmetro de tubo. Cada elemento promove um giro de 180º no fluxo, 

arranjado em seqüência alternada. O desempenho deste misturador está associado à divisão do 

fluxo, bem como a reversão e ação de mistura radial. 

Figura 2.8. Elemento de mistura tipo Kenics. 
(Fonte: Fourcade et al., 2001). 
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2.5 - Planejamento central composto 

 Os planejamentos centrais compostos são amplamente usados em planejamentos para 

otimizar os ajustes de modelos de segunda ordem. 

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

Planejamento Central Composto: 

1. Construir um experimento fatorial 2K, em que “k” é o número de fatores, completo ou 

fracionado com os níveis dos fatores codificados como ± 1. Esta parte do experimento é 

denominada porção fatorial do planejamento. O número de ensaios da porção fatorial do 

planejamento é identificado por nf. 

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

a uma distância α do centro da região experimental.  Será adicionada a porção fatorial um 

total de nα =2k pontos axiais. Estes pontos são representados, para os níveis dos fatores sob a 

forma codificada, pela notação:

( ± α, 0, 0,...,0) 
( 0, ± α, 0,...,0) 

. 

. 
(0,0, 0,..., ± α) 

onde α é uma constante cujo valor pode ser escolhido de forma que o planejamento tenha 

característica rotacionável ou satisfaça alguma outra propriedade desejável. Esta parte é 

denominada de porção axial do planejamento (nα). A escolha que torna um planejamento 

central composto rotacionável é dada segundo Equação (9). 

( ) 4
1

fn=α                                                                      (9) 

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

dos ensaios. A escolha do valor de nC (porção central do planejamento) faz com que o 

planejamento também apresente a propriedade da ortogonalidade ou uma outra propriedade 

conhecida como precisão uniforme. Esta precisão uniforme garante maior proteção contra 

vícios na estimativa dos coeficientes e regressão e evita que ocorra uma queda drástica na 
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precisão da estimação da superfície de resposta para pequenos afastamentos do centro da 

região experimental. 

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

realizados (N) é a soma das porções do planejamento, conforme a Equação (10): 

   N = nf + nα + nC = 2K + 2K + nC                (10) 
  

A Figura 2.9 representa um planejamento central composto com dois fatores. 

Figura 2.9. Representação esquemática de um Planejamento Central Composto com Dois 
Fatores. (Fonte: Werkema & Aguiar, 1996). 

A Tabela 2.1 apresenta os parâmetros para a construção de planejamentos centrais 

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

de fatores (k). 

Tabela 2.1. Parâmetros para a construção de planejamentos centrais compostos rotacionáveis 
ortogonais ou de precisão uniforme. (Fonte: Montgomery, 1991). 

k 2 3 4 5 
nf 4 8 16 32 
nα 4 6 8 10 

nC(prec. unif)* 5 6 7 10 
nC (ort.)** 8 9 12 17 

N (prec. unif.) 13 20 31 52 
N (ort.) 16 23 36 59 

α 1,414 1,682 2,000 2,278 

(*) precisão uniforme; 
(**) ortogonal. 

(-α,0) 

(-1,-1) 

X1

(0,α) 

(+1,+1) 

(α,0) 

(0,0) 

(+1,-1) 

(0,-α) 

(-1,+1) 

X2
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2.6 – Espectrometria no infravermelho 

De acordo com Skoog; Holler; Nieman (2002) a região espectral do infravermelho 

compreende radiação com números de onda no intervalo de aproximadamente 12.800 a 10 

cm-1 ou comprimentos de onda de 0,78 a 1.000 μm. Do ponto de vista tanto da aplicação 

como da instrumentação, o espectro infravermelho é convenientemente dividido em radiação 

no infravermelho próximo, médio e distante; os limites aproximados e cada um são 

apresentados na Tabela 2.2. 

Segundo Dyer (1969) apud Nascimento (2003) a espectrometria de infravermelho 

mede a transição entre estados vibracionais que ocorrem quando uma molécula absorve 

energia na região do infravermelho do espectro eletromagnético. Os diferentes grupos 

funcionais e os seus tipos de ligações têm freqüências e intensidades de absorção distintas no 

infravermelho. 

Tabela 2.2. Regiões espectrais do Infravermelho. (Fonte: Skoog; Holler; Nieman, 2002). 

Região 
Intervalo de  

Comprimento 
de Onda (λλλλ),μμμμm 

Região de Número 
de Onda )ν( ,cm-1

Região de Freqüência (νννν), 
Hz 

Próximo 0,78 a 2,5 12.800 a 4.000 3,8x1014 a 1,2x1014

Médio 2,5 a 50 4.000 a 200 1,2x1014 a 6x1012

Distante 50 a 1.000 200 a 10 6,0x1012 a 3,0x1011

Mais usada 2,5 a 15 4.000 a 670 1,2x1014 a 2,0x1013

2.6.1 - Procedimento de medição de TOG/TPH no analisador Infracal (Modelo 

HATR-T2) 

  

O modelo HATR-T2 faz uso do fato de hidrocarbonetos, como óleo ou graxa, 

poderem ser extraídos de água ou solo através do uso de um solvente apropriado. Os 

hidrocarbonetos extraídos absorvem energia na região do infravermelho em um comprimento 

de onda característico e a quantidade de energia absorvida é proporcional à concentração de 

óleo/graxa contido no solvente. Isto pode ser diretamente calibrado ou convertido para a 

quantidade de óleo originário da amostra original. 
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O solvente hexano utilizado pelo analisador Infracal TOG/TPH (Modelo HATR-T2) 

é designado como um equivalente substituto do solvente FREON usado no método EPA 

Método 1664. Um volume fixo do extrato é levado diretamente a uma plataforma, que se 

encontra a um nível um pouco inferior em relação à superfície do equipamento, e posto de 

maneira conveniente, havendo, com esse procedimento, a possibilidade de que o solvente 

evapore. No instante em que a amostra é colocada na plataforma, um feixe de luz é 

internamente refletido abaixo do cristal e o produto é focado diretamente no duplo pacote 

detector. Desde que haja uma onda que penetra na amostra em cada ponto de reflexão interna, 

energia é absorvida pela amostra no comprimento de onda da análise. 

 A energia coletada pelo comprimento de onda adotado na análise (IA), é reduzida 

quando comparado à energia coletada do comprimento de onda de referência (IR). A 

concentração de óleo é determinada pelo cálculo do logaritmo da razão entre a luz transmitida 

em um comprimento de onda de referência e a luz transmitida em um comprimento de onda 

da análise (Lei de Lambert-Beer, Equação 11), como ilustrado na Figura 2.10. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

A

R

I

I
A log                                                                 (11) 

A Lei de Lambert-Beer assume uma relação linear entre absorbância e concentração. 

Desvios de linearidade são determinados pela obtenção dos valores de absorbância de 

amostras conhecidas e uma calibração interna é preparada ponto a ponto, assim, a 

concentração atual é diretamente mostrada no display. Se a taxa de concentração usada 

durante a extração (geralmente 10 (dez) partes de água e 1 (uma) parte de hexano) é levada 

em consideração durante a calibração, o display irá ler diretamente em partes por milhão 

(ppm), miligramas por litro (mg/L) de água, ou em qualquer outra unidade desejada. 

Figura 2.10. Medição da absorção de uma amostra oleosa com uma Plataforma IR. 
(Fonte: Wilks Interprise, Inc., 2003). 
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3. Estado da Arte 

 Hadjiev & Kuychoukov (1989) realizaram um estudo com um protótipo do MDIF®

relacionado a dispersões de querosene-água e observaram que o fluxo total e o diâmetro da 

gota gerada influenciam na eficiência de separação. Os autores constataram que o aumento da 

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

  

 Paulo et al., (1993) estudaram a hidrodinâmica do MDIF® utilizando emulsões de 

querosene em água, hexano em água e clorofórmio em água, manipulando uma solução 

alcalina industrial contendo cobre e usando LIX 54 como extratante. Observou-se que a 

eficiência de separação aumenta com a razão de densidade entre a fase contínua e a fase 

dispersa, com o decréscimo da viscosidade da fase contínua e com concentrações maiores do 

orgânico na admissão do aparelho. Foi observado também que o aumento do diâmetro da gota 

transportada promove também um aumento da eficiência de separação e que para diâmetros 

acima de 100 μm, a eficiência permanece praticamente constante. Os autores concluíram que 

o aumento da vazão favorece a geração de gotas transportadoras com menor diâmetro 

resultando no aumento da eficiência de separação. Contudo, uma alta velocidade de agitação 

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

eficiência de separação. 

   

 Paulo et al. (1994) dedicaram-se à pesquisa da extração de cobre com LIX 984 como 

agente extratante diluído em querosene utilizando o equipamento MDIF®. Avaliou-se o 

desempenho do equipamento com relação a vazões especificas e razões volumétricas de fases 

orgânico/aquoso (O/A) mais elevadas. Os autores obtiveram ótimos desempenhos a uma 

vazão especifica de 40m3/m2h. Os autores concluíram que razões O/A elevadas apresentam 

melhores resultados na eficiência de separação do equipamento. 

  

 Hadjiev & Aurelle (1995) estudaram o MDIF® operando o aparelho com e sem 

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

querosene/água e ciclohexano/água. Os autores, com base em correlações da literatura, 

criaram condições para que o diâmetro médio das gotas transportadas geradas se encontrasse 

na faixa de 20 a 100 μm. Verificou-se que aumentando a taxa de fluxo total e elevando-se a 
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altura do leito orgânico ou a altura do leito de gotas não coalescidas aumentava-se à eficiência 

de separação. 

 Paulo; Hadjiev; Gourdon (1996) utilizando LIX 984 como extratante diluído em 

querosene avaliaram o pH de equilíbrio e as concentrações do extratante na extração de cobre. 

Os autores compararam o modelo químico de reação proposto pelo fabricante com outro 

obtido através de um método numérico alternativo. Os autores concluíram que o modelo 

numérico representou de forma satisfatória a reação química de complexação do cobre pelo 

agente extratante.     

  

 Chiavenato (1999), através do primeiro protótipo do misturador-decantador à 

inversão de fases montado no Brasil, construído em acrílico, separou o óleo na forma 

emulsionada da água produzida, utilizando a aguarrás (mistura de hidrocarbonetos) como 

solvente. As amostras tratadas foram amostras reais provenientes da indústria do petróleo. Os 

resultados obtidos apresentaram uma tendência geral de aumento na eficiência de separação 

com o aumento da vazão efetiva total. O autor chegou à conclusão que a eficiência de 

separação é maior para vazões específicas mais elevadas e quando as concentrações de óleo 

na alimentação são maiores que 766mg/L. Obteve-se uma eficiência de separação de 99,6% 

para uma concentração de óleo na alimentação de 4.609 mg/L. 

  

 Fernandes Jr. (2002) realizou um planejamento experimental aplicado ao MDIF®. 

Este planejamento tinha como objetivo localizar uma região ótima de operação do aparelho, a 

partir de um número otimizado de experimentos, tomando como base cinco variáveis 

operacionais pré-determinadas, e desta forma, verificando a influência de cada uma delas na 

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

os trabalhos anteriores, estabeleceu um modelo probabilístico extremamente útil para predição 

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

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

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

  

 Hadjiev; Limousy; Sabiri (2004) estudaram o MDIF® na condição de baixa 

velocidade nos orifícios do prato perfurado. Os autores produziram emulsões O/A para os 

pares querosene/água, heptano/água e clorofórmio/água. Observou-se, como já comprovado 

em trabalhos anteriores, que o aumento do leito orgânico aumenta a eficiência de separação. 
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Os resultados mostraram ainda que a eficiência de separação diminui com o aumento do 

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

  

 Fernandes Jr. et al. (2004) realizaram um estudo hidrodinâmico com o objetivo de 

caracterizar o tamanho e a distribuição das gotas na câmara de decantação do MDIF®. Neste 

estudo, as variáveis de processo analisadas foram: velocidade de agitação na câmara de 

mistura, razão volumétrica orgânico/aquoso (O/A) e vazão efetiva. O software utilizado nas 

análises de distribuição do tamanho de gotas foi o Hydromess 1.40, que utiliza os diferentes 

índices de refração entre as duas fases líquidas presentes quando estas passam através de um 

capilar introduzido na câmara de decantação. Os autores verificaram que a velocidade de 

agitação e a razão volumétrica orgânico/aquoso têm pouca influência sobre o diâmetro médio 

das gotas transportadoras de óleo quando medidos a uma determinada vazão. No entanto, 

constataram que a vazão efetiva teve grande influência no tamanho e distribuição das gotas 

transportadoras geradas. 

  

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

leito denso para o sistema aguarrás/água produzida. O autor relata que a utilização desta nova 

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

interior da câmara de decantação favorecendo a eficiência de separação do equipamento. 

Além disso, pode-se nesta condição tratar um volume consideravelmente maior de efluente, 

uma vez que para se atingir a condição de leito de gotas não-coalescidas é necessário operar o 

aparelho com altas vazões. Os resultados mostram que se elevando a altura do leito denso 

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

do aparelho. 

  

 Campelo (2005) utilizou redes neurais para realizar a modelagem do misturador- 

decantador a inversão de fases. Os dados experimentais necessários para realização da 

modelagem foram obtidos da dissertação de Fernandes Jr. (2002). Uma rede neural com uma 

camada oculta de quinze neurônios, tendo sido bem treinada, foi obtida. O autor realizou 

diversas simulações com a intenção de conhecer a região de estudo das variáveis consideradas 

mais relevantes.  Os resultados mostraram-se concordantes com os resultados de trabalhos 

anteriores, porém, analisando as simulações de condições operacionais desconhecidas 

empiricamente, observa-se que há regiões com eficiência ainda maior do que as conhecidas. 



Capítulo 3. Estado da Arte.  

Gustavo de Souza Medeiros – Maio/2008 28

  Fernandes Jr. (2006) realizou uma extrapolação de escala do MDIF® partindo da 

escala de laboratório para uma escala semi-industrial. O trabalho contemplou as etapas de 

projeto, construção e operação do equipamento de campo. O equipamento foi instalado no 

interior de uma planta industrial de tratamento de efluentes de petróleo. O aparelho operou 

sobre condições de vazões efetivas da ordem de 320m3/dia (47,4 m3m-2h-1) e tratou água 

produzida com baixas concentrações de óleo na faixa de 30 a 150mg/L. O autor obteve êxito 

em seu trabalho chegando a especificar a água para descarte, ou seja, obtendo teores de TOG 

inferiores a 20 mg/L. 



CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL
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4. Metodologia Experimental 

4.1 - Equipamentos e materiais 

  

 A parte experimental do trabalho foi realizada no laboratório de Tecnologia de 

Materiais do Departamento de Engenharia Química da UFRN. Uma lista com todos os 

equipamentos, reagentes e softwares que foram utilizados no decorrer do trabalho é 

apresentada a seguir: 

4.1.1 - Equipamentos 

1. Um protótipo do MDIF® composto das seguintes partes: misturador estático, câmara 

de estabilização de fluxo, câmara de decantação e câmara de separação; 

2. Duas bombas de cavidade progressiva, de marca Netzsch, utilizadas na admissão das 

fases orgânica e aquosa; 

3. Um tanque de 200 L, para armazenar a água produzida; 

4. Um agitador mecânico usado para homogeneizar a água produzida no tanque de 

entrada; 

5. Uma bombona de 50 L, para armazenar a água tratada;

6. Uma bombona de 50 L, para armazenar o solvente orgânico (QAV); 

7. Um vaso separador de arraste, em vidro, para armazenar a fase orgânica utilizada no 

processo; 

8. Um aparelho Infracal® TOG/TPH Modelo HATR-T2 da Wilks Enterprise, Inc; 

9. Um granulômetro a Laser Marca CILAS modelo 1180L; 

10. Capela; 

11. Frascos de 500 mL para coleta das amostras de água;

12. Vidrarias diversas de laboratório. 
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4.1.2 – Reagentes 

1. HCl, P.A.; 

2. N-Hexano 97% (UV-HPLC-ESPECTR.); 

3. Sílica gel. 

4.1.3 - Softwares 

1. Statistica Experimental Design 7.0.: Utilizou-se este software para o tratamento 

estatístico dos dados; 

2. Autocad 2005: O Autocad foi utilizado como ferramenta no desenho do projeto do 

novo protótipo. 

4.2 - Sistema estudado 

  

 Foram envolvidas duas fases líquidas distintas por se tratar de um processo de 

extração líquido-líquido: uma fase aquosa (água produzida) contendo um soluto disperso 

(petróleo) e uma fase orgânica como o solvente extratante. A água produzida foi fornecida 

pela Petrobras UN-RNCE, sendo oriunda do Pólo Industrial de Guamaré-RN. A mesma 

possui uma concentração média de óleo em água em torno de 40 mg/L podendo haver 

variações nesta concentração dependendo do local de coleta. O fornecimento foi feito 

periodicamente em quantidades de aproximadamente 400 litros.  

  

 A fase orgânica utilizada na extração do petróleo contido na água produzida é o 

QAV (querosene de aviação) tendo em vista a utilização desse solvente extratante no trabalho 

mais recente (Fernandes Jr. 2006). O inventário de QAV necessário foi fornecido também 

pela Petrobras UN-RNCE em quantidades de 50L. A ficha de informação de segurança de 

produto químico – FISPQ do QAV encontra- se no Anexo 1. 

  

 As principais propriedades físico-químicas para o sistema estudado estão 

apresentadas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1. Propriedades físico-químicas do sistema estudado. 
(Fonte: Fernandes Jr., 2006). 

Fluidos Densidade (ρ) 
103 kg/m3

Viscosidade (μ) 
10-3 Pa.s 

Tensão superfical (γ) 
10-3 N/m 

Tensão interfcial (γ) 
10-3 N/m 

Água produzida 1,0022 0,851 70,48 32,67 
QAV 0,7841 0,910 27,14 ------- 

Método de medida Picnometria 
Viscosímetro 

tipo Ubbelohde 
Método do Anel de 

Du Noüy
Método do Anel de 

Du Noüy

4.3 - Projeto e construção do protótipo do MDIF®®®®

4.3.1 – Introdução 

  

O novo projeto do protótipo do MDIF® visando aplicação industrial foi concebido 

em escala de laboratório a partir de dados de projeto de outro protótipo projetado e construído 

por Chiavenato (1999). A nomenclatura das partes essenciais do protótipo original 

permaneceu resguardada, que são: dispersor tipo prato perfurado, câmara de decantação, 

câmara de estabilização de fluxo e câmara de separação.   

  

As modificações ou adequações se fizeram necessárias principalmente no tocante à 

etapa de mistura do processo e materiais de construção. O sistema original de mistura por 

agitação mecânica foi substituído por um misturador estático, objetivando alcançar uma 

mistura mais eficiente e ganhos econômicos com energia, manutenção e montagem, fatores 

estes bastante importantes quando se pensa em aplicação industrial operando em regime 

contínuo. O material utilizado na construção da coluna foi o aço 1020. Apenas a câmara de 

separação foi confeccionada em acrílico por questão de visualização da interface inferior. 

  

Outra diferença bastante importante que vale ser ressaltada, diz respeito à 

configuração do dispersor tipo prato perfurado. A nova concepção deste tipo de dispersor 

diferencia-se do original por sua área estar preenchida totalmente com furos, respeitando a 

transparência de 5%.  A transparência é definida como a relação entre área perfurada e a área 

total do dispersor, conforme Equação (12). O dispersor original possuía uma região não 

perfurada de aproximadamente um terço de sua área total. Procura-se com esta modificação 

alcançar uma distribuição mais uniforme de gotas dentro da câmara de decantação.  
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f

t

A

AT
n

.
=       (12) 

onde: 

n: Número total de furos; 

T: Transparência (%); 

At: Área total do prato distribuidor (mm2); 

Af: Área de cada furo (mm2). 

Outra alteração relevante faz referência à quantidade de saídas laterais para o refluxo 

do QAV no processo. O novo protótipo passa a ter agora quatro saídas laterais ao invés de 

apenas uma conforme configuração original. A idéia desta modificação é promover um 

refluxo mais uniforme do QAV evitando que uma determinada região da câmara de 

decantação tenha maior velocidade de escoamento em relação a outra. 

  

A fim de se preservar a condição de estabilidade da coluna e proteger a mesma de 

possíveis processos corrosivos, decidiu-se por revestir a coluna com um material polimérico 

(poliuretano) capaz de garantir esta condição de molhabilidade e retardar o processo de 

corrosão. Foi contratada a empresa Nova Coating sediada em Mossoró/RN para execução 

desse serviço. 

  

Vários dos componentes do aparelho original foram aproveitados neste trabalho. 

Toda infra-estrutura de sustentação, bem como, os vasos comunicantes, vaso acumulador do 

orgânico, bombas, inversores de freqüência e o tanque de armazenagem de água foram 

utilizados no decorrer dos experimentos. 

  

4.3.2 - Componentes do MDIF®®®®

  

 As partes que compõem o novo protótipo foram construídas respeitando todos os 

detalhes estabelecidos em projeto. A usinagem das peças do novo protótipo foi realizada na 

oficina mecânica do Núcleo de Tecnologia da UFRN. O misturador estático foi adquirido 

junto à empresa Torkmec sediada em Natal-RN. 
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 A seguir são apresentadas uma a uma as partes que compõe o novo MDIF®. São 

mostrados detalhes de projeto, dimensões e materiais utilizados para concepção das peças. 

Pela Figura 4.1 tem-se uma visão geral do novo protótipo do MDIF®, bem como, toda a 

infra-estrutura necessária para operação. 

Figura 4.1. Visão geral do MDIF®. 

4.3.2.1 - Sistema de mistura 

  

 O sistema de mistura consiste da combinação do misturador estático com a câmara 

de estabilização de fluxo. 

  

CÂMARA DE ESTABILIZAÇÃO 
DE FLUXO 

CÂMARA DE 
SEPARAÇÃO 

CÂMARA DE 
DECANTAÇÃO 

MISTURADOR 
ESTÁTICO 
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 O misturador estático (Figura 4.2) é composto essencialmente de um tubo e um 

elemento misturador. Foram testados dois tipos de elementos misturadores de diferentes 

configurações, um elemento tipo “colméia” e outro constituído de “chapas onduladas” 

sobrepostas. As características principais dos elementos de mistura estão expostas na Tabela 

4.2. Tanto o tubo quanto o elemento de mistura foram confeccionados em aço inox e 

adaptados em suas extremidades pequenos flanges.  

Figura 4.2. Misturador estático. 

Tabela 4.2. Características do misturador estático.

Tipo do elemento 
 misturador 

Número de 
elementos 
de mistura

Comprimento do 
 misturador 

estático (mm) 

Razão 
 comprimento 

diâmetro 

Fração 
de vazios 

Colméia 4 318 16,6:1 0,26 

Chapas onduladas 5 318 16,6:1 0,19 

 Foram realizados ensaios experimentais preliminares com o objetivo de se avaliar 

qual dos dois tipos de elemento se adequaria melhor ao processo, ou seja, aquele que 

promoveria com maior eficiência a mistura entre os fluidos. Constatou-se que o elemento tipo 
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colméia apresentou melhores resultados. Os resultados estão disponíveis no capítulo 5, seção 

5.1. 

 A câmara de estabilização de fluxo (Figura 4.3) tem como objetivo principal receber 

a mistura oriunda do misturador estático. Sua extremidade inferior foi acoplada por meio de 

flange a uma caixa de coleta que tem por finalidade evitar um fluxo turbulento próximo à 

região do distribuidor, efeito este danoso ao processo, pois dificulta a formação de gotas 

homogêneas a partir do prato perfurado. A Figura 4.4 apresenta os detalhes de projeto da 

câmara de mistura. 

Figura 4.3. Câmara de estabilização de fluxo. 
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Figura 4.4. Detalhes da câmara de estabilização de fluxo. (Dimensões em mm). 
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4.3.2.2 - Dispersor 

O dispersor (Figura 4.5) foi instalado no interior da câmara de decantação. A 

conexão com a câmara de estabilização de fluxo, caixa de coleta (Figura 4.7) e câmara de 

decantação deu-se por meio de flange na sua extremidade superior. A extremidade inferior é 

preenchida com furos de 1 mm, caracterizando-o como um prato perfurado calibrador de 

gotas. A quantidade de furos foi calculada de acordo com a Equação (12) mantendo-se uma 

transparência de 5%. O número de furos calculado é de 168. Estes são distribuídos em uma 

malha triangular. As Figuras 4.6 e 4.8 apresentam os dados de projeto do dispersor e da caixa 

de coleta respectivamente.

Figura 4.5. Dispersor. 
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Figura 4.6. Detalhes do dispersor. (Dimensões em mm). 
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Figura 4.7. Caixa de coleta. 

Figura 4.8. Detalhe da caixa de coleta. (Dimensões em mm). 
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4.3.2.3 - Câmara de decantação 

A extremidade superior da câmara de decantação é composta por um flange e a 

inferior rosqueada na base com a câmara de separação, conforme Figura 4.9. Na parte 

superior da câmara de decantação foram abertas quatro saídas com o propósito de se 

promover o refluxo do QAV ao processo. A Figura 4.10 apresenta os dados de projeto 

referente à câmara de decantação. 

Figura 4.9. Câmara de decantação. 

FLANGE

ROSCA
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Figura 4.10. Detalhes da câmara de decantação. (Dimensões em mm). 

4.3.2.4 - Câmara de separação 

  

 A câmara de separação construída em acrílico possui 200mm de altura, 64mm de 

diâmetro externo no topo e 114,3mm de diâmetro na base. A espessura da parede é de 4mm. 

Este componente é rosqueado tanto na base como no topo conforme Figura 4.11. A Figura 

4.12 mostra detalhes do disco de vedação da base da câmara de separação que é construída em 

Technyl. A Figura 4.13 apresenta os dados de projeto referente à câmara de separação. 
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Figura 4.11. Câmara de separação. 

Figura 4.12. Disco de vedação. (Dimensões em mm). 
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Figura 4.13. Detalhes da câmara de separação. (Dimensões em mm). 
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4.4 - Procedimento experimental 

4.4.1 - Calibração das bombas de admissão das fases

  

 Foram utilizadas águas de abastecimento público para a calibração da bomba da fase 

aquosa e o QAV para a calibração da bomba da fase orgânica para o MDIF®. O controle da 

vazão das bombas foi realizado através de inversores de freqüência digitais interligados às 

bombas, conforme procedimento descrito a seguir. 

  

 Na calibração utilizaram-se as linhas já existentes no processo de operação do 

MDIF® para escoamento dos fluidos, considerando a perda de carga no percurso da 

calibração. 

  

 Para a medição do volume das fases na saída da linha, foi utilizada uma proveta de 

2000 mL. Para cada posição de freqüência fixada no inversor foram realizados ensaios em 

triplicada de medidas de vazão durante 20 segundos cada, realizando-se ao final a média dos 

três valores obtidos. Com os dados obtidos plotou-se uma curva característica para cada 

bomba e através de regressão linear obtiveram-se as equações características. As curvas de 

calibração, bem como as equações características estão mostradas no Anexo 2. 

4.4.2 - Preparação da emulsão óleo em água produzida 

  

 Devido ao tempo transcorrido durante o transporte da água produzida desde a sua 

coleta em Guamaré até a chegada na UFRN, é possível que ocorra a segregação gravitacional 

óleo/água. Sendo assim, faz-se necessário uma re-dispersão da água produzida. O 

procedimento consistiu de uma agitação vigorosa do tambor que contém a água por 

aproximadamente 15 minutos. Em seguida, coletou-se um volume de água suficiente para 

garantir a completa realização dos testes. Este volume de água foi transferido para um tanque 

de armazenamento de aquoso (Figura 4.14), que era munido de um agitador que opera com 

uma rotação de aproximadamente 250 rpm e de 4 (quatro) defletores dispostos 

diametralmente a fim de garantir uma dispersão homogênea em todo o volume do tanque. 

Após 15 minutos de agitação, coletaram-se duas amostras de 250 mL em frascos de vidro de 

500 mL devidamente identificados para proceder às análises de TOG. Com a média dos 
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valores de TOG em mãos calculava-se, se necessário, o volume de óleo a ser acrescentado à 

amostra para atingir os valores desejados de TOG na alimentação do MDIF®. O volume de 

óleo é calculado segundo as Equações (13) e (14): 

         mo = (Coc – Coa ) Vs                (13) 

          Vo = mo / ( ρo103)                (14) 
onde: 

Coc : concentração de óleo desejável (calculada) (mg/L); 

Coa : concentração de óleo analisada (mg/L); 

mo : massa de óleo (mg); 

Vs :  volume da solução da água de formação (L); 

ρo : densidade do petróleo (g/mL); 

Vo : volume do petróleo a adicionar (mL); 

103 : fator de conversão da massa do óleo (g para mg).

Figura 4.14. Tanque de armazenamento do aquoso. 
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4.4.3 - Cálculo do tempo de operação 

  

Segundo Chiavenato (1999) o tempo de operação considerando-se um regime de 

escoamento tipo pistão para o decantador é obtido a partir da Equação (16), que é função do 

tempo de residência. Este último parâmetro é obtido através da Equação (15), que por sua vez 

é função do volume total da coluna e da vazão efetiva. O volume da coluna é calculado pela 

somatória dos volumes da câmara de estabilização de fluxo, câmara de decantação e câmara 

de separação.  

         
total

total
res Q

V
T =.                                                             (15) 

onde: 

Tres. : Tempo de residência (h); 

Vtotal: Somatória dos volumes das câmaras de: estabilização de fluxo, decantação e separação 

(L); 

Qtotal : Vazão total (L/h). 

         .. 7 resop TT =                                                              (16) 

onde: 

Top. : Tempo de operação (h); 

4.4.4 - Descritivo operacional 

  

 Fernandes Jr. (2002) em seu estudo descreve o modo de operação do MDIF®

trabalhando no regime hidrodinâmico de leito relaxado. Este trabalho segue a mesma 

metodologia operacional realizada pelo citado autor, porém algumas modificações se fazem 

necessárias para adequar o novo layout do equipamento. A Figura 4.15 mostra o esquema de 

operação do MDIF® apresentando todos os materiais e equipamentos a serem utilizados 

durante a realização dos ensaios experimentais. 
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Figura 4.15. Esquema de operação com o MDIF®. 

 A fase aquosa (água produzida) armazenada no tanque do aquoso (TQ-01) é mantida 

sob agitação constante a fim de manter o petróleo disperso. Inicialmente a fase aquosa é 

bombeada (B-01) do tanque do aquoso em direção à entrada do misturador estático (ME-01) 

até atingir a câmara de estabilização de fluxo no topo da coluna a fim de garantir que a fase 

aquosa seja a fase contínua. 

  

Em seguida o orgânico (QAV) é bombeado (B-02) do vaso separador (V-01) para o 

misturador estático. Nesta etapa do processo ocorre a transferência de massa do soluto (óleo) 

contido na água produzida para o solvente extratante (QAV) por meio do contato direto entre 

fases no interior do misturador estático.  A mistura gerada pelo misturador estático em um 

único fluxo é admitida na câmara de estabilização de fluxo próximo à caixa de coleta que tem 

por objetivo evitar que ocorra turbulência diretamente na região de furos. A dispersão 

preenche todo o volume da caixa de coleta até transbordar alcançando a região do dispersor 

que na sua base é preenchida por furos. Estes furos constituem um dispersor do tipo prato 
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perfurado responsável pela geração das gotas transportadoras que irão preencher a câmara de 

decantação. A dispersão (orgânico carregado em óleo/água) passa pelo dispersor alcançando 

assim a câmara de decantação, que está totalmente preenchida com a fase orgânica idêntica 

àquela da alimentação. Gera-se então uma cascata de gotas de água denominada de “gotas 

transportadoras”, contendo no seu interior gotículas de solvente carregada em óleo que serão 

chamadas de “gotas transportadas”. Desta forma, o sistema possui no interior da câmara de 

decantação uma dispersão do tipo o/w/o sendo, portanto, o solvente orgânico a fase contínua e 

as gotas transportadoras de água a fase dispersa. Pode-se dizer que ocorre então nessa etapa 

do processo uma inversão de fases em relação às fases inicialmente admitidas na câmara de 

mistura. 

  

As gotas transportadoras ao percorrerem a câmara de decantação vão liberando as 

gotas transportadas até atingir a câmara de separação, na base do MDIF®. As gotas 

transportadoras ao chegarem à interface orgânico/aquoso localizada entre as regiões da 

câmara de decantação e de separação contêm no seu interior poucas ou nenhuma gotícula 

transportada (condição ideal). Na câmara de separação, a gota transportadora atinge a 

interface orgânico/aquoso, onde coalesce. A água tratada sai pela base da câmara de separação 

e segue para o tanque de água tratada (TQ-02). 

  

O orgânico carregado em óleo sai pelo topo da câmara de decantação do MDIF®

através de quatro orifícios responsáveis pela recirculação do QAV durante o processo, se 

acumulando no vaso separador. Neste vaso, o orgânico carregado em óleo retorna ao 

processo, operando em circuito fechado até sua completa saturação. Os controles de nível são 

realizados através de dois vasos comunicantes, cada um responsável pelo nível das duas 

interfaces.  Na interface superior (orgânico/ar) o controle de nível é feito pelo controlador 

superior (C-02) e na interface inferior (orgânico/aquoso) pelo controlador inferior (C-01). 

  

As amostras a serem analisadas são coletadas em dois pontos distintos. Na saída do 

tanque de armazenamento de aquoso é feita à coleta da amostra de água produzida a ser 

tratada enquanto a amostra de água tratada é coletada na saída da base da câmara de 

separação. 
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4.4.4.1 – Procedimento de coleta da amostra de água tratada na saída da coluna 

  

 Para a amostragem de água tratada na saída da coluna, seguiu-se o procedimento 

descrito por Fernandes Jr. (2002). 

  

 Abre-se a válvula de coleta (ver Figura 4.16) para o tambor de descarte atmosférico 

10 minutos antes de se atingir o tempo de regime para o teste fechando-se simultaneamente a 

saída para o tanque de água tratada. Mantém-se o nível da interface água/orgânico constante 

no topo da câmara de separação. Após o tempo de regime para o teste, coleta-se 250 mL para 

um frasco de vidro devidamente aferido. Repete-se a coleta para o segundo frasco. Em 

seguida fecha-se a válvula de coleta e abre-se o fluxo para o tanque de água tratada.  

Figura 4.16. Ponto de coleta na saída de água tratada do MDIF®. 

4.4.4.2 – Procedimento de coleta da amostra de água de entrada no tanque do aquoso. 

  

 Para a amostragem de água de entrada no tanque do aquoso, seguiu-se também o 

procedimento descrito por Fernandes Jr. (2002). 

  

 Após a coleta da saída da água tratada na coluna, pára-se a bomba de orgânico e a 

bomba do aquoso, nesta seqüência. Em seguida fecha-se a válvula de sucção da bomba do 

aquoso. Mantendo-se o agitador do tanque do aquoso funcionando, abre-se e descarta-se para 
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um tambor um volume de aproximadamente 1000mL de água emulsionada. Após o descarte, 

realiza-se a coleta de 250mL (ver Figura 4.17). Em seguida, realiza-se seqüencialmente a 

coleta no segundo frasco. Após coleta, fecha-se a válvula de coleta. Em seguida, desliga-se o 

motor do agitador do tanque de aquoso. 

Figura 4.17. Ponto de coleta na saída inferior do tanque do aquoso. 

4.4.5 - Determinação do teor de óleo e graxas (TOG) e TPH por Infra-Vermelho. 

  

 Para determinação do TOG (Total Oil and Grease) e TPH (Total Petroleum 

Hydrocarbons), utilizou-se o método padrão de determinação do teor de óleo e graxas por 

absorção de radiação na região do infravermelho. O equipamento utilizado para estas medidas 

foi o InfraCal® TOG/TPH Modelo HATR-T2 da Wilks Enterprise, Inc. Vale ressaltar que 

este método de medida vem sendo empregado pela PETROBRAS para medidas de TOG, e o 

mesmo método também foi utilizado por Fernandes Jr. (2006) em sua tese de doutorado.  

Um dos parâmetros freqüentemente usado para a avaliação de uma contaminação 

proveniente de um vazamento de petróleo é o “Total Petroleum Hydrocarbon”, denominado 



Capítulo 4. Metodologia Experimental.  

Gustavo de Souza Medeiros – Maio/2008. 52

TPH, que fornece informações sobre a concentração dos hidrocarbonetos totais presentes em 

determinada amostra. A diferença entre o TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) e o TOG 

(Total Oil and Grease) é que os orgânicos polares são removidos durante uma extração 

usando sílica gel. Os hidrocarbonetos não removidos são considerados os não polares pelo 

TPH. 

4.4.5.1 - Procedimento experimental 

Inicialmente procede-se a preparação dos padrões de concentração de petróleo no 

solvente N-Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) visando a construção da curva de calibração 

de concentração em função da absorbância. Pesa-se uma quantidade de óleo previamente 

estabelecida e adiciona-se a um balão volumétrico de 100mL, tornando este padrão o de maior 

concentração. Em seguida coleta-se 50mL deste padrão e transfere-se para outro balão de 

mesmo volume completando-o com 50mL do mesmo reagente. Segue-se com estas diluições 

até atingir o padrão de menor concentração desejada para a curva de calibração.  

Após preparação dos padrões, seguem-se as etapas de construção da curva de 

calibração e de análise, descritas no Anexo 3, conforme recomenda o manual do equipamento. 

No Anexo 4, apresenta-se a curva de calibração para o TOG e TPH . 

4.5 - Metodologia para realização de medidas de distribuição 

granulométrica das gotículas de óleo na saída do MDIF. 

Nos instrumentos baseados na técnica de difração a laser, a luz emitida a partir de um 

laser hélio-neônio (λ=0,6318μm) é expandida e ilumina o campo de partículas conforme 

mostra a Figura 4.18. As partículas presentes na célula irão absorver ou dispersar a luz 

incidente de acordo com o seu tamanho, forma e índice de refração. A luz dispersada é 

subseqüentemente colimada pelas lentes de um transformador de Fourier e focada sobre um 

detector no eixo central posicionado a uma distância da lente equivalente a distância focal f. O 

difratômetro consiste de um conjunto de 31 (trinta e um) diodos sensíveis à luz e que geram 

um perfil semicircular concêntrico, correspondendo a 31 (trinta e uma) variações de tamanhos 

radialmente arranjados em distâncias crescentes S a partir do centro do detector. A luz não 

difratada é focalizada no detector central. Uma medida registra a média de um grande número 
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de impulsos para cada elemento detector. Desse modo um padrão de difração composto, 

desenvolvido a partir de todas as partículas contribuintes, é registrado como uma função do 

ângulo de dispersão θ, com θ = S/f quando θ é pequeno (Gabas et al., 1994). 

Figura 4.18. Diagrama esquemático do analisador de partículas por difração a laser. 
(Gabas et al., 1994). 

A metodologia para determinação do tamanho e distribuição granulométrica das 

gotículas de óleo na saída do MDIF® consiste em proceder inicialmente à leitura de um 

branco no meio aquoso onde será disperso a amostra. Depois de concluído o branco, realiza-

se uma calibração com um padrão fornecido pelo fabricante. O resultado obtido é comparado 

com os valores tabelados de faixa granulométrica disponibilizados pelo fabricante para o 

mesmo padrão. A terceira etapa compreende a realização da análise em si.  

Os ensaios experimentais de medidas de distribuição granulométricas das gotículas 

de óleo na saída do MDIF® foram realizados no granulômetro laser marca CILAS 1180L.  

Conforme Figura 4.19, depois de coletada a amostra de água tratada através da 

válvula V-1, procede-se à medida granulométrica. Fecha-se a válvula V-1 e mantendo-se as 

válvulas V-2 e V-3 fechadas abrem-se as válvulas V-4 e V-5 para realização do branco do 

equipamento. Este branco é realizado com água de abastecimento público que passa através 

de um filtro para retenção de algum tipo de impureza. 

Depois de realizado o branco, descarta-se a água do granulômetro. Fecha-se então à 

válvula V-4 abrem-se as V-2 e V-3, sendo assim, a amostra de água tratada contida na câmara 
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de separação é succionada pelo granulômetro através de seu sistema interno de bombas, e 

então é realizada a medida. Dessa maneira, a análise é feita em tempo real. 

Figura 4.19. Esquema para realização de medidas granulométricas. 

4.6 - Metodologia para realização do planejamento experimental 

4.6.1 - Formulação do planejamento central composto

  

 O procedimento para a formulação do Planejamento Central Composto, parte da 

seleção das variáveis mais importantes do processo que influenciam a eficiência de separação. 

Estas variáveis foram selecionadas com base em trabalhos anteriores, entre eles o de 

Chiavenato (1999), Fernandes Jr. (2002 e 2006) e Moraes (2005). Os valores reais e os 

codificados estão apresentados na Tabela 4.3. 
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As variáveis independentes seguem a presente codificação: 

1. Xrel = Relação volumétrica orgânico/aquoso (O/A); 

2. Xvaz = Vazão volumétrica total (L/h); 

3. Xconc = Concentração de óleo na alimentação (mg/L). 

Tabela 4.3. Valores reais e respectivos valores codificados para as variáveis independentes. 

Valores 

codificados 

Valores reais das variáveis independentes 

Xrel 

(O/A) 

Xvaz

(L/h)  

Xconc 

(mg/L)  

 -1,682  1/8 46 70 - 159 

-1 1/5 60 160 – 500 

0 1/3 80 501 – 1000 

1 2 / 5 100 1001 – 1500 

1,682 1/2 114 1501 - 1841 

4.6.1.1 - Cálculo da porção fatorial do planejamento (nf) 

O número de variáveis independentes K é igual a três e a variável dependente 

(resposta) é igual a um. Esta resposta é alusiva à eficiência de separação do equipamento. O 

planejamento fatorial completo 2K = 23 totalizando 8 (oito) experimentos. A porção fatorial do 

planejamento nf  terá, por conseguinte 8 (oito) experimentos de acordo com a Tabela 4.4. 

Tabela 4.4. Valores da porção fatorial do planejamento central composto para o MDIF®. 

Teste Xrel Xvaz Xconc. Resposta 

1 - 1 -1 -1  

2   1 -1 -1  

3 - 1 1 -1  

4   1  1 -1  

5 - 1 -1 1  

6   1  -1 1  

7 -1 1 1  

8   1 1 1  
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4.6.1.2 - Cálculo da porção axial do planejamento (nαααα) 

O número de pontos axiais representados sob a forma codificada pela porção axial do 

planejamento (nα) é dado por nα = 2K = 2 x 3 = 6 experimentos. O valor de α, para que o 

planejamento seja considerado rotacionável, é calculado de acordo com a Equação (9). A 

Tabela 4.5 dispõe dos valores codificados para a porção axial do planejamento. 

  
Tabela 4.5. Valores da porção axial do planejamento central composto para o MDIF®. 

Teste Xrel Xvaz Xconc.

9 - 1,682 0 0 

10   1,682 0 0 

11 0 - 1,682 0 

12 0 1,682 0 

13 0 0 - 1,682 

14 0 0 1,682 

4.6.1.3 - Cálculo da porção central do planejamento (nC) 

De acordo com Myers & Montgomery (1995), a porção central do planejamento (nC) 

é dada como 6 experimentos. A Tabela 4.6 apresenta os valores codificados para esta porção 

do planejamento central composto. 

Tabela 4.6. Valores da porção central do planejamento central composto para o MDIF®. 

Teste Xrel Xvaz Xconc.

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 
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4.6.1.4 - Cálculo do número total de ensaios do planejamento central composto. 

O número total de ensaios do planejamento central composto (N) para o MDIF® é 

calculado pelo somatório das porções individuais do planejamento (porção fatorial (nf), 

porção axial (nα) e porção central (nC)).  Desta forma calculou-se o número total de ensaios 

como: N = nf  + nα + nC  =  8 + 6 + 6  = 20 experimentos. Os valores codificados para o 

número total de ensaios do planejamento central composto são mostrados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7. Valores codificados das variáveis independentes e número total de ensaios do 
planejamento central composto para o MDIF®. 

Teste Xrel Xvaz Xconc. Resposta 

1 - 1 -1 -1  

2   1 -1 -1  

3 - 1 1 -1  

4   1  1 -1  

5 - 1 -1 1  

6   1  -1 1  

7 -1 1 1  

8   1 1 1  

9 -1,682 0 0  

10   1,682 0 0  

11 0 - 1,682 0  

12 0 1,682 0  

13 0 0 - 1,682  

14 0 0 1,682  

15   0 0 0  

16 0 0 0  

17 0 0 0  

18 0 0 0  

19 0 0 0  

20 0 0 0  
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4.6.1.5 - Aleatoriedade dos testes. 

Utilizou-se a aleatoriedade dos experimentos como forma de se evitar que os efeitos 

dos fatores não-controlados tenham influência sobre a variável resposta. De acordo com 

Fernandes Jr. (2002) a aleatoriedade dos ensaios permite o balanceamento das medidas e evita 

possíveis confusões na avaliação dos resultados. A Tabela 4.8 apresenta a programação 

aleatória para a realização dos experimentos do planejamento central composto para o 

MDIF®. 

Tabela 4.8. Seqüência real dos ensaios do planejamento central composto. 

Nº teste O/A 
Vazão 
(L/h) 

Teor óleo 
(mg/L) 

Eficiência 
de 

separação 
(%) 

13 1/3 80 70-159  

9 1/8 80 501-1000  

11 1/3 46 501-1000  

1 1/5 60 160-500  

4 2/5 100 160-500  

8 2/5 100 1001-1500

5 1/5 60 1001-1500

17 1/3 80 501-1000  

10 1/2 80 501-1000  

3 1/5 100 160-500  

2 2/5 60 160-500  

19 1/3 80 501-1000  

12 1/3 114 501-1000  

7 1/5 100 1001-1500

6 2/5 60 1001-1500

18 1/3 80 501-1000  

20 1/3 80 501-1000  

14 1/3 80 1501-1841

16 1/3 80 501-1000  

15 1/3 80 501-1000  
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5. Resultados e Discussão 

5.1 – Comparativo entre agitação mecânica e misturador estático 

  

Foram realizados ensaios experimentais com o protótipo em acrílico para fins 

comparativos entre dois diferentes tipos de misturadores estáticos e agitação mecânica em 

função de duas importantes variáveis operacionais: vazão volumétrica total e relação 

volumétrica orgânico/aquoso (O/A). Sendo que, os dados referentes à agitação mecânica 

foram retirados do trabalho de Fernandes Jr. (2006).  

O número de Reynolds foi calculado para o misturador estático segundo Belyaeva et 

al. (2004) com sendo ReSM=ρcUodh/μc onde ρc é a densidade da fase contínua, Uo é a 

velocidade linear do fluido, dh é o diâmetro hidráulico do misturador estático e μc corresponde 

a viscosidade da fase contínua. O número de Reynolds máximo obtido foi 1863, para os 

mesmos elementos de mistura. Este número de Reynolds caracteriza o regime como laminar. 

No caso da agitação mecânica foi usado a turbine tipo Rushton com diâmetro de 0,03 m e seis 

pás distribuídas ortogonalmente. O número de Reynolds foi calculado por meio da expressão 

“ReAGIT = Nd2ρc/μc” onde N é a velocidade de rotação da turbina  e d é o diâmetro externo . O 

número de Reynolds foi sempre superior a 10+4 para todas as condições estudadas. Então para 

a agitação mecânica o regime é caracterizado como turbulento. 

A Figura 5.1 mostra a eficiência total de separação em função da vazão total. A 

Equação (1) foi utilizada para o cálculo da eficiência de separação (E). Para valores acima de 

65 L/h a eficiência de separação associada à agitação mecânica decresce quando comparado 

ao elemento misturador tipo colméia. Essa diferença é mais pronunciada para vazões acima de 

78 L/h. É provável que o tempo de residência para a mistura por agitação mecânica não seja 

suficiente para promover um boa transferência de massa quando operando em altas vazões 

totais. O efeito oposto é observado para os misturadores estáticos operando em altas vazões 

totais. Comparando-se os dois tipos de elementos de mistura, fica evidente que o elemento 

tipo colméia produziu resultados superiores (em torno de 30% a mais) para toda a faixa de 

vazão estudada (47 a 85 L/h). 
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Figura 5.1. Eficiência total de separação em função da vazão total. 

  

 A Figura 5.2 mostra a eficiência total de separação em função da relação volumétrica 

O/A. Observa-se uma proximidade de valores entre a agitação mecânica e o elemento de 

mistura tipo colméia para valores até 1/3 de relação O/A. A partir desse valor verifica-se que 

um incremento no valor da relação O/A promove uma queda na eficiência de separação para a 

agitação mecânica e um aumento para o misturador estático utilizando ambos os elementos de 

mistura. Provavelmente altas relações O/A promova forças de cisalhamento próximo à turbina 

suficientemente alta para gerar gotas cada vez menores de difícil separação. Comparando-se 

os dois elementos de mistura, verifica-se um incremento de 30% na eficiência de separação 

em favor do elemento de mistura tipo colméia para toda a faixa de relação O/A. 
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Figura 5.2. Eficiência total de separação em função relação volumétrica O/A. 

5.2 - Resultados dos testes realizados com o planejamento central composto 

 O acompanhamento do desempenho do MDIF® foi verificado através do cálculo da 

eficiência de separação em termos de TOG e TPH, através da Equação (1). No entanto, o 

planejamento central composto contemplou somente os resultados de TOG. Os testes foram 

realizados de forma aleatória e em duplicata. 

 Analisando-se a Tabela 5.1, observa-se que para a grande maioria dos testes 

realizados, foram obtidos resultados de eficiência de separação superiores a 94%, que 

comprovam o bom desempenho do equipamento. Sendo a maior eficiência alcançada no teste 

6 (97,7%). O teste em que se obteve o resultado mais baixo foi o teste 13, com 75,3 % de 

eficiência de separação. Este valor pode ser explicado pelo fato de que a concentração de óleo 

na alimentação é relativamente baixa. É possível que exista uma relação entre baixas 

concentrações em óleo e tamanho muito pequeno de gotas, o que torna difícil a separação.  

 Ainda reportando-se a Tabela 5.1, comparando-se os testes 13, 20 e 14 cujos valores 

de eficiência de separação são 75,3, 95 e 96,5% respectivamente, verifica-se que os mesmos 

apresentam a mesma relação O/A (1/3) e a mesma vazão (80 L/h), entretanto a concentração 
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de óleo na alimentação varia entre 85 mg/L, 1036,8 mg/L e 1664,1 mg/L. Fica evidente que o 

aumento da concentração de óleo contribui para o aumento da eficiência de separação do 

MDIF®, o que é verificado em trabalhos anteriores. 

 Fixando as variáveis vazão e concentração de óleo na alimentação variando-se 

unicamente a relação orgânico/aquoso (O/A), constata-se que esta última tem pouca 

influência em relação à eficiência de separação. Este fato pode ser constatado comparando-se 

os testes 15, 10 e 9, cujos valores de eficiência de separação são: 95,2, 95,3 e 95,5 % e de 

relação orgânico/aquoso 1/3, 1/2 e 1/8 respectivamente.  

A Tabela 5.1 apresenta ainda a boa reprodutibilidade de resultados para os testes 

realizados nas mesmas condições operacionais. Como exemplo têm-se os resultados de 

eficiência para os testes de 15 a 20 realizados no ponto central do planejamento. O cálculo do 

desvio padrão para as eficiências de separação nestes testes é de 0,60, o que valida tanto as 

condições de estabilidade operacional da coluna quanto a metodologia de análise de óleo e 

graxas (TOG) empregada.  

  

Para a maioria dos testes realizados observa-se que os valores de TPH são 

ligeiramente superiores aos valores de TOG, quando, em tese deveria ocorrer o contrário, ou 

seja, os valores de TOG deveriam ser maiores. O TOG mede os hidrocarbonetos totais do 

petróleo enquanto que o TPH exclui da quantidade total de hidrocarbonetos aqueles polares 

extraídos através de um adsorvente polar como a sílica gel. O método por Infra-Vermelho é 

muito sensível à interferência de hidrocarbonetos que não sejam do petróleo, sendo assim é 

possível que a metodologia de filtração da fase orgânica com sílica gel não tenha sido 

totalmente eficiente. 
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Tabela 5.1. Resultados de TOG e TPH para os testes aleatorizados. 

Nº teste O/A 
Vazão 
(L/h) 

Concentração de óleo 
na alimentação (mg/L) 

Concentração de óleo 
na saída (mg/L) 

Eficiência de  
separação (%) 

TOG TPH TOG TPH TOG TPH 

13 1/3 80 85,0 88,9 21,0 19,0 75,3 78,6 

9 1/8 80 923,3 1033,3 41,5 42,8 95,5 95,9 

11 1/3 46 860,0 940,0 35,5 24,0 95,9 97,4 

1 1/5 60 483,4 506,6 50,5 60,6 89,6 88,0 

4 2/5 100 590,0 730,2 37,0 34,4 93,7 95,3 

5 1/5 60 1194,0 1350,0 35,8 33,0 97,0 97,6 

7 1/5 100 1282,4 1596,8 32,2 29,4 97,5 98,2 

17 1/3 80 764,0 827,1 32,2 38,0 95,8 95,4 

10 1/2 80 686,7 760,0 32,0 28,7 95,3 96,2 

3 1/5 100 320,0 340,0 29,3 30,3 90,8 91,1 

2 2/5 60 455,1 498,3 101,8 106,3 77,6 78,7 

19 1/3 80 908,0 830,0 37,7 28,3 95,9 96,6 

12 1/3 114 682,5 760,0 38,3 37,3 94,4 95,1 

8 2/5 100 1220,0 1443,3 40,7 35,3 96,7 97,6 

6 2/5 60 1430,0 1635,0 33,0 28,8 97,7 98,2 

18 1/3 80 1018,3 1204,0 51,7 54,5 94,9 95,5 

20 1/3 80 1036,8 1243,0 52,0 55,6 95,0 95,5 

14 1/3 80 1664,1 1584,5 59,0 64,5 96,5 95,9 

16 1/3 80 1141,0 1279,1 45,0 69,2 96,1 94,6 

15 1/3 80 848,3 896,5 40,5 44,5 95,2 95,0 
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Comparando-se os testes 6 e 2, percebe-se uma diferença de 20,1 % na eficiência de 

separação. Esta diferença pode ser explicada pela faixa granulométrica das gotas 

transportadas medidas na saída do equipamento, que varia com o teor de óleo. O MDIF® 

opera em uma faixa ótima de tamanho de gotas transportadas entre 50-100μm (Hadjiev & 

Aurelle, 1995). Abaixo desses valores existe uma dificuldade natural da gota transportada 

liberar-se da gota transportadora, o que dificulta o processo de separação. A Figura 5.3 mostra 

uma curva de distribuição granulométrica para um diâmetro médio de gota transportada de 

34,59μm (teste 2) em que se obteve uma eficiência de separação de 77,6%. Em contrapartida, 

no teste 6 obteve-se uma eficiência de 97,7% para um diâmetro médio de 49,38μm (Figura 

5.4). Fica evidente que quando o MDIF® trabalha na faixa de distribuição granulométrica 

ótima o processo de separação de fases é sensivelmente favorecido. 

Figura 5.3. Distribuição granulométrica para amostra referente ao teste 2. 



Capítulo 5. Resultados e Discussão. 

Gustavo de Souza Medeiros – Maio/2008 66

Figura 5.4. Distribuição granulométrica para amostra referente ao teste 6. 

5.2.1 - Análise de significância estatística para as variáveis independentes 

Os valores apresentados na Tabela 5.2 fazem referência às variáveis independentes 

que tem maior significância estatística e obedecem, basicamente, aos valores do teste F e do 

método do valor P para um fator.  Têm-se o conhecimento de que para valores de MQR / MQr

> F1,n-p tabelado (neste caso F1,10 tabelado é igual a 4,96, Anexo 5), os fatores serão 

estatisticamente significantes. Para valores de P < 0,01 estes fatores terão elevada 

significância estatística. Para valores de P no intervalo entre 0,01 e 0,05, os fatores serão 

estatisticamente significantes.  

Observa-se pela Tabela 5.2 que a interação entre a vazão e a concentração de óleo na 

alimentação é estatisticamente significante. A concentração de óleo na alimentação 

apresentou elevada significância estatística. As variáveis vazão total e relação 

orgânico/aquoso (O/A) não apresentaram serem estatisticamente significantes quando isoladas 

nem tão pouco quando interagem entre si. 
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Tabela 5.2. Fatores de elevada significância estatística e estatisticamente significantes 
resultantes dos testes na região de maior eficiência da MDIF®. 

Fatores Distribuição F Fator P 

Concentração de óleo na alimentação (Xconc.) (L)*. 55,12357 0,000023 

Concentração de óleo na alimentação (Xconc.) (Q)**. 21,78240 0,000885 

Interação entre vazão (Xvaz.) e Concentração de óleo na 

alimentação (Xconc.) (L). 5,72713 0,037755 

* (L): Contribuição linear 

** (Q): Contribuição quadrática 
  

A Figura 5.5 apresenta a carta de Pareto para os efeitos de todas as variáveis 

envolvidas no planejamento. Os valores à direita do valor P de 0,05 são estatisticamente 

significantes ou de elevada significância estatística. Em contrapartida os valores à esquerda do 

valor P de 0,05 não possuem significância estatística. Os valores mostrados na carta de Pareto 

em referência estão em concordância com os resultados apresentados na Tabela 5.2 

3 Fatores, 1 Bloco, 20 Testes; MQ Residual=7,000668

Eficiência de Separação

,0123291

,1612765

-,972371

1,180004

1,468149

1,787186

-2,39314

-4,66716

7,424525

p=,05

Valor Estimado do Efeito (Valor Absoluto)

VAZÃO(Q)

O/A(Q)

O/A(L)

O/A(L) by CONC. (L)

VAZÃO(L)

O/A (L) by VAZÃO (L)

VAZÃO (L) by CONC.(L)

CONC. (Q)

CONC. (L)

Figura 5.5.Carta de Pareto. 
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5.2.2 - Equação do modelo para a região de maior eficiência de separação 

Partindo dos resultados obtidos experimentalmente alimentou-se o programa 

Statistica 7.0 para a aquisição de um modelo empírico capaz de prever a eficiência de 

separação para o equipamento, dentro do intervalo de estudo (-1,682 a 1,682 valores estes 

codificados) para as três variáveis estudadas. O modelo obtido está representado pela Equação 

(17). O coeficiente de regressão (R2) obtido entre os valores observados e os valores preditos 

pelo modelo estatístico de segunda ordem é de 0,90089.  

E = 95,45517 – 0,69615 Xrel + 1,05110Xvaz. + 5,31546Xconc. – 3,25230Xconc.
2 + 

1,67184XrelXvaz + 1,10385XrelXconc. – 2,26869XvazXconc.                                                                                   (17) 

A Equação (17) do modelo gerado é válida para um intervalo definido, ou seja, para 

as variáveis Xrel, Xvaz e Xconc. no intervalo de -1,682 a 1,682. Utiliza-se a Equação (17) com 

valores codificados para as variáveis independentes ou interações entre variáveis, enquanto 

que a variável resposta eficiência de separação é dada em percentagem (%). Foram incluídas 

no modelo as variáveis cujos valores de P sejam ≤ 0,67, que representa um valor médio entre 

aqueles citados na literatura, segundo Fernandes Jr. (2002). 

5.2.3 - Análise da variância (ANOVA) do modelo estatístico. 

Conforme a Tabela 5.3, o coeficiente de correlação (R2) entre as respostas 

observadas e os valores preditos pelo modelo estatístico de segunda ordem, ajustado para a 

eficiência de separação do MDIF, é de 0,90089. Observa-se que o valor do Fcalculado é 2,04 

vezes o valor do Ftabelado, a um nível de confiança de 95%, demonstrando que a equação 

ajustada é estatisticamente significante, no entanto não é útil para fins preditivos (Box; 

Hunter; Hunter, 1978).   
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Tabela 5.3. Análise da variância (ANOVA). 

Fonte de variação 
Soma 

Quadrática (SQ) 
Número de graus 

de liberdade 
Média Quadrática 

(MQ) 
Regressão (R) 636,3238 9 70,7026 

Resíduos (r) 70,0067 10 7,0007 

Falta de ajuste 68,8091 5 13,7618 

Erro puro 1,1976 5 0,2395 

Total 706,3305 19  

R2: 90,089 

Fcalculado = MQR/MQr : 10,10 

Ftabelado (95%): 4,96 

Fcalculado / Ftabelado: 2,04 

  

 A Figura 5.6 apresenta a relação entre os valores preditos e os valores observados 

para a eficiência de separação da MDIF®. Nota-se a existência de uma correlação satisfatória 

entre os valores preditos e os observados, conforme se verifica com o valor obtido do 

coeficiente de regressão (R2), que foi de 90,089%. 
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Figura 5.6. Valores preditos vs. observados. 
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5.2.4 - Análise das curvas de nível. 

Apresentam-se a seguir a análise das curvas de nível para o planejamento. As curvas 

foram geradas pelo programa Statistica 7.0 com base na variável dependente eficiência de 

separação do MDIF®.  

5.2.4.1 - Curvas de nível variando-se a vazão volumétrica total. 

As Figuras de 5.7 a 5.11 mostram as curvas de nível da eficiência de separação 

relacionando-se concentração de óleo na alimentação e a relação O/A, mantendo-se fixa a 

vazão total. Percebe-se que para vazões de 46 até 80L/h, Figuras 5.7 a 5.9, o comportamento 

das curvas de nível são semelhantes. Existe um aumento da eficiência de separação à medida 

que a concentração de óleo na alimentação aumenta, alcançando valores de 100% de 

eficiência para toda a faixa de relação O/A em concentrações a partir de aproximadamente 

1500 mg/L. 
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Figura 5.7. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Relação O/A. (Vazão 46L/h). 
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Figura 5.8.Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Relação O/A. (Vazão 60L/h). 
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Figura 5.9. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®.Concentração de óleo na 
alimentação vs. Relação O/A. (Vazão 80L/h). 
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Analisando a Figura 5.10, cujo valor de vazão é de 100L/h, nota-se que a região de 

menor eficiência (E<90%) se encontra na região de concentração inferior a aproximadamente 

500mg/L para toda faixa de relação O/A e na região de concentração superior a 

aproximadamente 1500mg/L até valores de relação O/A inferiores a aproximadamente 1/3. As 

altas eficiências de separação, superiores a 97%, concentram-se no intervalo de concentração 

entre 1000 e 1500 mg/L e relação O/A acima de 2/5. 

Na análise da Figura 5.11, para a máxima vazão estudada (114L/h), visualiza-se a 

região de máxima eficiência, compreendida nos valores de concentração de óleo entre 1000 e 

1841mg/L para uma relação O/A próximo a 1/2. Em contrapartida as menores eficiências 

(<91%) se localizam nas regiões de concentração inferiores a 500mg/L para toda a faixa de 

relação O/A e para concentrações superiores a 1500mg/L e relações O/A menores que 1/3. 
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Figura 5.10. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Relação O/A. (Vazão 100L/h). 



Capítulo 5. Resultados e Discussão. 

Gustavo de Souza Medeiros – Maio/2008 73

 103 
 100 
 97 
 94 
 91 
 88 
 85 
 82 

159 500 1000 1500 1841

Concentração de óleo na alimentação (mg/L)

1/8

1/5

1/3

2/5

1/2

R
el

aç
ão

 O
/A

Figura 5.11. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Relação O/A. (Vazão 114L/h). 

  

 Nota-se que, na medida em que se eleva o valor da vazão percebe-se um gradativo 

aumento no valor da eficiência de separação. O aumento da vazão provoca uma maior 

velocidade na formação das gotas transportadoras através do dispersor, resultando em gotas 

transportadoras de diâmetros menores. Diminuindo-se o diâmetro da gota transportadora, 

diminui-se também sua velocidade de decantação e aumenta-se o tempo de residência desta 

gota no interior da câmara de decantação. Desta forma, propiciando que a gota transportada 

tenha um tempo maior para se liberar da gota transportadora favorecendo a eficiência de 

separação. 

5.2.4.2 - Curvas de nível variando-se a relação volumétrica O/A. 

As Figuras de 5.12 a 5.16 mostram as curvas de nível da eficiência de separação em 

função da relação O/A, relacionando-se a concentração de óleo na alimentação e a vazão total. 

Analisando a Figura 5.12, na qual a relação O/A é de 1/8, a região de maior 

eficiência de separação (>99%) resume-se à faixa de concentração entre 1000 à 1841mg/L 
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combinado com baixas vazões totais (<60L/h). As menores eficiências (<87%) são 

observadas para concentrações inferiores a 500mg/L e em todas as vazões. Estas mesmas 

eficiências podem ser localizadas também para concentrações superiores a 1841mg/L e 

vazões acima de 100L/h. Mantendo-se fixo o intervalo de concentração entre 1000 e 1500 

mg/L, percebe-se que o aumento da eficiência está diretamente ligado à diminuição da vazão 

total. Este fato também é percebido na Figura 5.13, onde a relação O/A é de 1/6. 

O comportamento da curva de nível na Figura 5.12 (O/A 1/8) assemelha-se bastante 

em comparação com a curva mostrada pela Figura 5.13, em que a relação O/A é de 1/6. A 

máxima eficiência (100%) é encontrada na região de concentração entre 1000 e 1841mg/L e 

vazões totais menores que 60 L/h. 
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Figura 5.12. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Vazão total. (Relação O/A: 1/8). 
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Figura 5.13. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Vazão total. (Relação O/A: 1/6). 

Para relações maiores ou iguais a 1/3, Figuras 5.14 a 5.16, altas eficiências de 

separação (>95%) estão situadas em toda a faixa de vazão estudada associadas a 

concentrações superiores a 1000mg/L. Na região situada à esquerda do gráfico observam-se 

as regiões de menores eficiências compreendidas entre concentrações inferiores a 500mg/L e 

vazões totais inferiores a 80L/h. Mantendo-se constante um determinado valor de vazão total 

o aumento da eficiência de separação se dá no sentido do aumento da concentração de óleo na 

alimentação.Esta observação fica evidenciada para as relações O/A de 1/3, 2/5 e 1/2. 



Capítulo 5. Resultados e Discussão. 

Gustavo de Souza Medeiros – Maio/2008 76

 100 
 95 
 90 
 85 
 80 
 75 
 70 
 65 

159 500 1000 1500 1841

Concentração de óleo na alimentação (mg/L)

46

60

80

100

114
V

az
ão

 to
ta

l (
L/

h)

Figura 5.14.Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Vazão total. (Relação O/A: 1/3). 
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Figura 5.15. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Vazão total. (Relação O/A: 2/5). 
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Figura 5.16. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®. Concentração de óleo na 
alimentação vs. Vazão total. (Relação O/A: 1/2). 

5.2.4.3 - Curvas de nível variando-se a concentração de óleo na alimentação 

  

As curvas de nível da eficiência de separação em função da concentração de óleo na 

alimentação, relacionando-se a relação volumétrica O/A e vazão total estão apresentadas nas 

Figuras 5.17 a 5.21. 

A Figura 5.17 corresponde à curva de nível referente à concentração de 70-159 

mg/L, compreendendo as menores concentrações estudadas.  O valor máximo de eficiência 

(89%) situa-se em toda extensão de relação O/A investigada para vazões da ordem de 114L/h. 

Ressalte-se que a região que comporta a relação O/A de 1/8 e vazão de 114L/h é de grande 

interesse industrial, visto que, pode-se obter máxima eficiência de separação maximizando a 

vazão de água a ser tratada e minimizando a quantidade de solvente extratante. Nestas 

condições obtém-se uma economia sensível no processo de separação óleo/água.  Fixando-se 

a variável relação O/A, observa-se um aumento gradativo da eficiência de separação com o 

incremento da vazão total.  Isto se deve principalmente ao fato de que maiores vazões 

contribuem para a geração de gotas transportadoras menores. Os menores valores de 
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eficiência de separação (<69%) são encontrados para relações superiores a 1/3 operando-se 

em vazões baixas (<60L/h). 

Analisando a Figura 5.18, para concentração de óleo na alimentação de 160- 

500mg/L, percebe-se uma tendência similar de comportamento das curvas de nível 

comparando-se com a Figura 5.17, de concentração de óleo de 70-159mg/L. A máxima 

eficiência de separação situa-se no ponto de mais alta vazão (>114L/h) e relações O/A 

superiores a 1/3. Assim como nas condições anteriormente estudadas (Figura 5.17), a região 

onde se encontram os menores valores de eficiência de separação (<69%) compreende baixas 

vazões (<60L/h) e relações acima de 1/3.

 89 
 87 
 85 
 83 
 81 
 79 
 77 
 75 
 73 
 71 
 69 
 67 
 65 
 63 
 61 
 59 
 57 

1/8 1/6 1/3 2/5 1/2

Relação O/A

46

60

80

100

114

V
az

ão
 to

ta
l (

L/
h)

Figura 5.17. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®.  Vazão total (L/h) vs. 
Relação O/A. (Concentração de óleo na alimentação: 70-159mg/L). 
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Figura 5.18. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®.  Vazão total (L/h) vs. 
Relação O/A. (Concentração de óleo na alimentação: 160-500mg/L). 

Na análise da Figura 5.19, cujo valor de concentração de óleo na alimentação 

abrange valores de 501 a 1000mg/L, constata-se que para se alcançar a máxima eficiência de 

separação (100%) pode-se trabalhar em duas condições distintas. A primeira condição 

compreende vazões abaixo de 60L/h para a relação O/A de 1/8, a segunda condição situa-se 

na faixa de vazão superior a 100L/h e relações acima de 2/5. Ambas as condições referem-se a 

condições economicamente desfavoráveis. Quando combinada vazão alta e relação O/A 

baixa, ou o contrário, relação alta e vazão baixa, existe um decréscimo na eficiência de 

separação para valores entre 86 e 94%. Ainda assim, são valores de eficiências de separação 

razoavelmente elevados. 
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Figura 5.19. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®.  Vazão total (L/h) vs. 
Relação O/A. (Concentração de óleo na alimentação: 501-1000mg/L). 

A curva de nível mostrada na Figura 5.20, para concentrações de 1001 a 1500mg/L, 

se assemelha bastante com a curva da Figura 5.19, onde coexistem duas regiões de máxima 

eficiência de separação (100%) e regiões com valores de eficiências menores, porém 

relevantes. Entretanto numa análise mais criteriosa percebe-se que para concentrações de 

1001 a 1500mg/L (Figura 5.20) as curvas de nível englobam valores de eficiências um pouco 

superiores. Quando se trabalha com vazões em torno de 114L/h e relações O/A da ordem de 

1/8, obtêm-se eficiências mínimas de 89%. 
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Figura 5.20. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®.  Vazão total (L/h) vs. 
Relação O/A. (Concentração de óleo na alimentação: 1001-1500mg/L). 

Pela análise da Figura 5.21, que compreende a faixa de concentração mais alta 

estudada (1501 – 1841mg/L), para todo o intervalo de relação O/A estudado interagindo com 

vazões inferiores a 80L/h resulta em altas eficiências de separação (>97%), muito embora 

quando combinado à relação O/A superior a 2/5 para toda extensão de vazão também produza 

o mesmo resultado de eficiência de separação. Eficiências inferiores a 89% são notadas na 

região com a relação O/A inferior a 1/3 e vazões superiores à 100L/h. 
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Figura 5.21. Curvas de nível para a eficiência de separação MDIF®.  Vazão total (L/h) vs. 
Relação O/A. (Concentração de óleo na alimentação: 1501-1841mg/L). 

Quanto maior for a concentração de óleo na alimentação maior a tendência de 

aumento da eficiência de separação do aparelho. Uma maior concentração de óleo na 

alimentação proporciona a geração de uma maior quantidade de gotículas de óleo no interior 

da gota transportadora, na etapa de mistura do processo, favorecendo a coalescência com o 

leito orgânico. O fenômeno da coalescência permite que ocorra o aumento do diâmetro das 

gotas gotículas transportadas, favorecendo desta forma a eficiência de separação. Estes 

resultados estão de acordo com os trabalhos anteriores. 

5.3 – Experimentos de interesse industrial 

  
Já foi ressaltado que é industrialmente interessante operar a coluna com máxima 

vazão volumétrica total minimizando a quantidade de solvente extratante utilizado no 

processo. Visualizando a Figura 5.17, percebe-se que as melhores eficiências de separação 

estão situadas em toda a região de relação O/A para altas vazões. Sendo assim, decidiu-se 
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realizar experimentos nesta faixa específica de operação com amostra real de água produzida 

fornecida pela PETROBRAS. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.4. 

Em todos os testes realizados obtiveram-se valores de concentração de óleo na saída 

inferiores a 16 mg/L, ou seja, dentro dos padrões permitidos por lei para descarte em 

emissário. Ainda vale ser ressaltado que se operou o aparelho em único estágio de separação. 

A grande diferença entre os valores de eficiência entre os testes EXP01 e EXP02 é explicada 

pela diferença de concentração de óleo na alimentação, cujo aumento melhora a eficiência de 

separação. Esta variável influencia diretamente na eficiência de separação do equipamento, 

visto que a mesma possui elevada significância estatística conforme carta de Pareto (Figura 

5.5).  

Tabela 5.4. Resultados dos experimentos. 

Teste 

Condições operacionais 
Concentração de óleo 

(mg/L) 

Eficiência 

de 

separação 

(%) 
Vazão (L/h) Relação O/A Entrada Saída 

EXP 01 114 1/8 21,3 15,8 25,5 

EXP 02 114 1/5 42,5 8,8 79,2 

EXP 03 114 1/3 27,2 11,7 57,1 

EXP 04 114 1/2 29,0 7,5 74,1 

Os ensaios EXP03 e EXP04 mostram que para uma mesma vazão e concentração de 

óleo na alimentação de mesma ordem, a relação O/A de 1/2 é mais favorável quando 

comparada com a relação 1/3. Este fato fica evidenciado pelo aumento na eficiência de 

separação, uma vez que esta passa de 57,1 para 74,1 %. Como o aumento da relação O/A 

implica na adição de solvente (QAV), a relação O/A=1/2 mostrou-se desfavorável em 

comparação com a relação O/A = 1/3. 

Não foi possível realizar simulações através da equação do modelo gerado operando-

se com a amostra real de água produzida fornecida pela PETROBRAS. Ocorre que esta 

amostra possui uma concentração em óleo (de 21 a 43 mg/L) que se encontra fora da faixa de 

concentração estipulada no planejamento experimental.  
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6. Conclusão 

O misturador estático comportou-se de maneira satisfatória, visto os resultados 

obtidos. A baixa dependência de energia para promover a agitação necessária para a 

transferência de massa, aliado à facilidade de instalação e manutenção, torna o misturador 

estático uma alternativa viável para substituição ao sistema de agitação mecânica empregado 

atualmente na UT-MDIF®. 

As modificações por ocasião da adaptação da coluna para a possibilidade de 

aplicação em escala industrial foram importantes para o bom desempenho do aparelho. É 

possível que a implementação das quatro saídas laterais produza uma recirculação do solvente 

extratante mais uniforme, evitando deste modo o surgimento de regiões mortas, ou seja, 

regiões que não apresentam gota alguma no interior da câmara de decantação. Possivelmente 

a altura de 1,20m da câmara de decantação aliado a um maior diâmetro interno, tenham 

permitido aumentar o tempo de residência da gota transportadora no deslocamento até a 

interface de separação na base do MDIF®, possibilitando assim que a gota transportada tenha 

tempo de se deslocar até a interface e coalesça.   

O dispersor do tipo prato perfurado completamente preenchido por furos de 1mm, ao 

contrário do dispersor anterior que apresentava uma área cega de cerca de 1/3 do diâmetro, 

contribuiu para geração de uma maior e mais uniforme população de gotas o que se traduz em 

uma melhor eficiência de separação de fases. 

Não se percebeu qualquer dano ao revestimento da coluna, seja do ponto de vista 

corrosivo ou de incrustações. A condição de molhabilidade da coluna pela fase orgânica foi 

preservada pelo revestimento em poliuretano.  

A coluna mostrou-se bastante estável durante todo o período do experimento, mesmo 

operando em cargas operacionais mais brandas. Não houve problema de inundação ou arraste 

significativo de água para o vaso separador de orgânico a ponto de comprometer ou invalidar 

o ensaio. No entanto, quando em algumas condições em que se operou em elevada relação 

O/A, percebeu-se a formação de uma emulsão estável, que cresce com o passar do tempo, 

podendo provocar inundação da coluna. 
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Os resultados mostram que o aparelho de laboratório apresentou boa eficiência de 

separação óleo/água, superior a 94% para a maioria dos testes realizados, mas vale ressaltar 

que se operou o protótipo em um único estágio de separação. Um segundo estágio de 

operação em série pode ser adaptado para reduzir este teor de óleo e graxa na saída do 

equipamento a ponto de tornar a água produzida adequada para descarte. 

Resultados de máxima eficiência de separação (100%) foram encontrados em quase 

todas as curvas de nível plotadas. Estas altas eficiências de separação podem ser obtidas 

operando em altas vazões e baixas relações O/A, condições interessantes do ponto de vista 

industrial. 

Os resultados de TOG na saída do equipamento variaram entre 21 e 101,8mg/L. No 

entanto conseguiu-se especificar o efluente para descarte (TOG <20mg/L), quando se 

trabalhou com a amostra real de água produzida fornecida pela PETROBRAS, ou seja, sem a 

necessidade de aumentar a concentração de óleo na entrada. 

Dentre as variáveis estudadas a única que se mostrou estatisticamente significante foi 

a concentração de óleo na alimentação. O modelo obtido apresentou significância estatística, 

mas não aplicado para fins preditivos. A interação entre a vazão total e a concentração de óleo 

mostrou-se também estatisticamente significante. Quando se analisa a variável vazão, de 

forma isolada, observa-se que esta variável não é estatisticamente significante. Vale ressaltar 

que esta variável, tomada de forma isolada, no equipamento que opera com o sistema de 

agitação mecânica, mostrou-se estatisticamente significante. Este fato favorece a substituição 

da agitação mecânica pelo misturador estático.  

 Em síntese, a construção desse protótipo em escala de laboratório atendeu aos 

objetivos pretendidos. Sendo assim, este protótipo servirá como referência para uma futura 

extrapolação de escala.  
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Anexo 1: Ficha de Informação de Segurança de 

Produto Químico – FISPQ. 
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Anexo 2: Curva de Calibração para as bombas. 
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Anexo 3: Procedimento para determinação do 

TOG/TPH. 

1- Programando a contagem regressiva de evaporação do solvente 

A. Pressiona-se e segura-se a tecla RUN  até que um valor te tempo apareça na tela. Esse 

valor aparecerá com 1 ou 2 dígitos para os minutos e 2 dígitos para os segundos 

separados por uma virgula. Ex: 5.00. (Cinco Minutos). 

B. Utiliza-se as teclas de flecha (� & �) para configurar o tempo desejado para 

evaporação. Geralmente 5.00 minutos vem a ser um tempo adequado. 

C. Pressiona-se a tecla CAL para salvar o tempo programado. Uma vez feito isto o 

cronômetro é gravado na memória do equipamento. Aparecerá no display; “idLE”. 

2 - Zerando o analisador Infracal modelo HATR-T. (LIMPEZA c/ N-HEXANO) 

A. Segura-se o prato com a base de Cristal no meio em uma posição vertical e adiciona-se 

N-Hexano. 

B. Agita-se a peça (Prato) para que o mesmo seque. Pode-se usar também algum papel 

antiestático para limpar o cristal.  

C. Posiciona-se o Prato com base de cristal no Analisador. 

D. Pressiona-se e segura-se a tecla ZERO  até que inicie a contagem regressiva ou 

apareça na tela “bAL”. Logo depois surgirá na tela um valor que se refere a constante 

gerada interna para correção do ZERO do analisador. Pressiona-se a tecla RUN. 

Aguarda-se uma resposta no display. A Resposta deve ser 0 ou no máximo +/- 02  

E. Assim um novo ajuste de ZERO é salvo no analisador.

F. A Checagem do ZERO pode ser feita também sem se alterar o ponto ZERO criado 

conforme passos acima. Para isto basta correr uma análise (apertando a tecla RUN) 

com o prato de cristal limpo e seco. 

3 - Procedimento de calibração do Infracal com múltiplos pontos.  

A. Zera-se o analisador conforme previamente descrito.

B. Pressiona-se e segura-se a tecla CAL até que apareça “CAL” no display. 

C. Pressiona-se a tecla RECALL repetidamente até que apareça “oFF” no display. 
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D. Pressiona-se a tecla ZERO e aparecerá. “idLE”. Calibração está agora desativada. 

E. Analisa-se 50 μl do padrão de teor mais baixo de TOG. 

F. Pressiona-se e solta-se a tecla RUN . O Cronômetro começará sua contagem 

regressiva. Anota-se o valor indicado pelo analisador após o término da contagem 

regressiva. 

G. Limpa-se o prato de Cristal. Pressiona-se e solta-se a tecla RUN  e confere-se o 

resultado com o cristal limpo, deve ser 00 ± 2 . Caso contrário limpa-se novamente o 

prato ou certifica-se que ele está corretamente encaixado. 

H. Repete-se os Passos E a G para cada padrão de valor conhecido. 

I. Pressiona-se e segura-se a tecla CAL até que apareça “CAL” no display. 

J. Pressiona-se a tecla RECALL repetidamente até que apareça no display “Edit”. 

K. Pressiona-se a tecla CAL. e “n=” aparecerá no display por um segundo seguido pelo 

número de padrões de calibração a serem inseridos. Usam-se as teclas de flecha para 

configurar o número de pontos de calibração.   

L. Pressiona-se CAL. “A01=” aparecerá no display por 1 segundo seguido por um valor 

de absorção. Utiliza-se as flechas (� e �) para definir o valor exato de absorção do 

padrão que se encontra no prato. 

M. Pressiona-se a tecla CAL. “C01=” aparecerá no display por 1 segundo seguido por um 

valor de concentração. Utiliza-se as flechas (� e �) para configurar o valor exato de 

concentração do padrão que se encontra no prato. 

N. Repete-se os passos L e M para cada padrão. 

O. Após os dados serem inseridos no analisador conforme o número de pontos de 

calibração inicialmente programados no passo “K” o display apontará “idLE”.  

4 - Procedimento de extração para TOG em água utilizando o Infracal HATR-T2 

A. Utiliza-se um funil de vidro para transferir N -Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) para 

um recipiente adequado; 

B. Coleta-se 250mL da amostra de água e coloque em uma garrafa de vidro graduado. Uma 

pipeta pode ser usada para ajustar o nível da água;

C. Adiciona-se Acido Clorídrico à amostra de água e agita-se até que o pH esteja inferior a 2; 

D. Transfere-se 25 mL de N -Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) do recipiente para uma 

proveta de 25mL; 

E. Transfere-se os 25 mL de N -Hexano 97% (UV/HPLC-ESPECTR.) da proveta de 50 mL 

para o funil de separação  com os 250 mL de amostra d’água; 
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F. Tampa-se a garrafa e agita-se vigorosamente por dois minutos. Aguarda-se um minuto 

para que a água e o N -Hexano se separem; 

G. Utiliza-se uma pipeta de 50 μl para se coletar  50 μl de N-Hexano. Toma-se cuidado para 

que a ponta da pipeta não colete água. Uma seringa também pode ser usada; 

H. Adiciona-se a quantidade coletada na pipeta no centro do prato de cristal do Analisador; 

I. Pressiona-se e solte a tecla RUN .  O cronômetro fará a contagem regressiva e após isto 

fará a análise automaticamente; 

J. Limpa-se o prato de cristal. Pressiona-se e solta-se a tecla RUN . O display deverá indicar 

00 ± 2. Caso contrário repita o procedimento de limpeza. Caso o resultado seja superior a 

300 mg/L, efetuar o procedimento de diluição conforme instruções a seguir.  

5 – Procedimento de extração para TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) em água 
utilizando o Infracal HATR-T2 

A. Recupera-se a fase orgânica obtida na extração com o solvente N-Hexano e filtra-se a 

amostra com sílica gel; 

B. Utiliza-se uma pipeta de 50 μl para se coletar  50 μl de N-Hexano. Toma-se cuidado para 

que a ponta da pipeta não colete água. Uma seringa também pode ser usada; 

C. Adiciona-se a quantidade coletada na pipeta no centro do prato de cristal do Analisador; 

D. Pressiona-se e solte a tecla RUN .  O cronômetro fará a contagem regressiva e após isto 

fará a análise automaticamente. Caso o resultado seja superior a 300 mg/L, efetuar o 

procedimento de diluição conforme instruções a seguir. 

6 - 10:1 Procedimento de diluição 

A. Coleta-se 1mL da amostra e transfere-se para uma proveta; 

B. Adiciona-se a proveta contendo 1mL da amostra 9mL do solvente extratante para diluição 

10 para 1; 

C. Mistura-se e coleta-se 50 microlitros da amostra com uma seringa e adiciona-se a 

quantidade coletada no centro do prato de cristal do Analisador e pressiona-se RUN; 

D. Anota-se o resultado obtido e multiplica-se pelo fator de diluição; 
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Anexo 4: Curva de calibração para TOG e TPH. 
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Anexo 5: Tabela de porcentagem de distribuição F. 

V2/V1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.9 245.9 248.0

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43 19.45

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77 


