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RESUMO 

Os misturadorcs-dccantadorcs silo largamente usados na indústria. O tamanho do separador é um ponto crítico nos 
projetas dos misturadorcs-dccantadorcs. É proposto um novo projeto de misturador-dccantador baseado na inversão 
de fases. O nO\·o equipamento tem sido aplicado no tratamento de úguas residuais contaminadas com emulsões ou finas 
dispersões de petróleo cm úgua. A eficiência de scparaç;lo deste novo equipamento denominado "misturador-decantador 
á inversão de fases (MD!Ff é determinada analisando-se as concentrações de óleo nas fases aquosas envolvidas na 
alimentação c no refinado aquoso. O método utilizado para análise do teor de óleo é o gravimétrico. Neste trabalho aplica
se um modelo estatístico para quantiftcar a inlluência de algumas variáveis sobre a eficiência de separação. As variáveis 
estudadas são: concentração cm óleo na alimentação, vazão total, relação volumétrica entre o orgânico c o aquoso c altura 
do leito orgânico. Os resultados demonstram que a altura do leito orgânico. a relação volumétrica entre as fases orgânica c 
aquosa c a intcraçiío entre a concentração de óleo c a va1.<lo total inllucnciam significativamente a eficiência de separação. 
Obtiveram-se eficiências de scparaç;lo ólco/úgua de até 92.5 (X> cm apenas um cstúgio de operação. 

Palavras-chave: Plancjamcnto C.\pcrimcntaL modelagem estatística. tratamento de úguas residuais. misturador-decantador, 
design de equipamento. 

L INTRODUÇÃO 

Paulo ct ai ( 1994) C.\plicam que os equipamentos usuais na separação das fases cm sistemas líquido-líquido são os 
misturadorcs-dccantadorcs c as colunas de separação. Os primeiros são considerados contactores estagiados onde cada 
par misturador/dccantador se constitui cm um cstúgio de separação. As colunas por sua vez são contactorcs contínuos. 

Foust et ai ( 1982) descrevem que os misturadorcs-dccantadorcs se compõem nonnalmcnte de uma c<lmara de mistura 
(mixer) c de outra de decantação (settier). No mi.\cr produz-se a transferência de massa quando se promove a dispersão 
de uma das fases na outra. Esta dispersão passa :1 c<lmara de decantação onde ocorre a separação de fases por gnwidadc. 
Estes aparelhos apresentam vantagens como: fortes cargas operacionais (va1.ões importantes); facilidades de operação c 
manutenção: simples start-up . 

O ponto critico de tais equipamentos é o grande espaço ocupado pela cámara de decantação ncccssúrio para se obter 
uma boa eficiência de separação entre fases . o que tem incentivado a pesquisa de novos meios pr{tticos para diminuir 
o tempo de coalcscência da fase dispersa na C<lmara de decantação (Hanson apud Paulo ct ai, I 994 ). Este fato r se toma 
especialmente importante. quando c:-; is te limitação de espaço no Iay-out da planta industrial. por C.\cmplo, uma plataforma 
marítima pam c:-;ploração de petróleo . 

Hadjicv c Kuychoukov (I 989) propõem que uma alternativa para resolver o problema seja realizada através do "Método 
de Separação à Inversão de Fases" que constitui a base do funcionamento de um novo dcsign de misturador-decantado r. 
O aparelho que possui ao mesmo tempo características comuns aos misturadores-dccantadorcs convencionais c às 
colunas de separação tem sido proposto pant o tratamento de úguas produzidas cm campos produtores de petróleo . 
Chiavcnato (1999) salienta que o aparelho vem sendo denominado MDIF (misturador-decantador à inversão de fases) 
c tem se mostrado cftca7. no tratamento de úguas contendo até 2600 mg/L de óleo na forma emulsionada. O cllucntc 
obtido na saída do MDIF tem se apro.\imado de 20 mg/L que é o teor má.\imo permitido pelos órgãos ambientais 
federais (Resolução CON \MA n" 20- Art. 2 I). 

Neste trabalho estuda-se a influência de algumas variáveis sobre o processo de separação das fases óleo bmto c água. Um 
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modelo estatístico é empregado para verificar c quantificar a influência das seguintes variúvcis: concentração cm óleo na 
alimentação. Relação volumétrica entre o orgánico c o aquoso. va1.ão total c altura do leito orgúnico sobre a eficiência de 
separação. 

2.ESTADO DA ARTE 

Novacs ( 1978) explica que a otimização é uma procura sistemática do melhor prático. Algumas vezes. conhecer o 
mecanismo de um certo problema. determinando as relações entre as variáveis. jú constitui avanço considcrúvcl. 

Barros Neto ct ai (1995) afirmam que otimizar um sistema significa descobrir quais os valores das variúvcis envolvidas 
produzem a melhor resposta. O procedimento correto para se obter o melhor rendimento dos valores das variáveis. 
consiste cm fazer variar, ao contrário do que se poderia esperar. todas as variúvcis ao mesmo tempo. A razão para isso é 
que as variáveis podem se inJluenciar mutuamente c o valor ideal para uma delas pode depender do valor da outra. Este 
comportamento é chamado de intcração entre variáveis. fenômeno que ocorre freqiicntcmcntc. pois raras são as situações 
cm que duas ou mais variáveis atuam de forma independente. 

O objctivo esperado é que. utilizando plancjamcntos experimentais baseados cm princípios estatísticos. os pesquisadores 
possam extrair do sistema cm estudo o máximo de informação útil. fazendo um número mínimo de experimentos. 
A essência de um bom plancjamcnto consiste cm projetar um experimento de forma que ele seja capaz de fornecer 
cxatamente o tipo de infonnação que procuramos. A pergunta que sempre ocorre é de como é possível variar tudo ao 
mesmo tempo? 
O plancjamcnto fatorial de dois níveis é de grande utilidade cm investigações preliminares. quando se deseja saber se 
dctcnninados fatores têm ou não influência sobre a resposta. c não se cstú preocupado ainda com uma descrição muito 
rigorosa desta intluência. Quando se deseja apenas fazer uma triagem inicial dos fatores c se tem um número grande de 
variáveis é vantajoso começar pela execução de um plancjamcnto fat01ial incompleto. também chamado plancjamcnto 
fatorial fracionário. 

Um planejamento fatorial requer a execução de experimentos para todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores. 
Havendo k fatores. isto é. k variáveis controladas pelo experimentador. o plancjamcnto de dois níveis irá requerer a 
realização de 2x2x2 ... x2 = 2k ensaios diferentes. sendo por isto chamado de plancjamcnto fatorial 2k 
Box c Huntcr ( 1978). Mycrs c Montgomery ( 1995) c Barros Neto ct ai ( 1995) concordam que para determinar a 
signiftcáncia estatística da regressão. deve-se utilizar o teste F. que só é empregado para uma distribuição normal dos 
resíduos. Desta forma para que uma regressão seja estatisticamente signiftcantc c útil para fins prcditivos. o valor do F 
calculado deve ser no mínimo de quatro a cinco vezes o valor do F tabelado. 

A Metodologia das superfícies de respostas é uma técnica de otimização baseada no emprego de plancjamcntos fatoriais. 
A Metodologia é composta de duas etapas distintas: modelagem c deslocamento. Estas etapas são repetidas tantas vezes 
quantas forem necessárias . com o objctivo de atingir uma região ótima (máxima ou mínima) da superfície investigada. 
A modelagem é o <~justamcnto dos modelos lineares ou quadráticos a resultados experimentais obtidos. O deslocamento 
dú-se ao longo do caminho de múxima inclinação de um determinado modelo. Na Metodologia de superfícies de resposta 
o número de variáveis não é uma restrição. nem o número de respostas. 

3. EXPERIMENTAL. 

3.1. Sistema 

A fase aquosa cm estudo é comum na indústria de petróleo c consiste de uma emulsão de pdrólco cm água com gotas 
acima de lO ~un cm diámctro. A concentração de óleo nestas emulsões pode atingir até 2600 mg/L que não é pcnnitido 
descartar ao meio-ambiente. A legislação ambiental recomenda que a concentração de óleo cm água não exceda 20 mg/L 
no descarte do processo. A tabela I apresenta algumas propriedades físicas do sistema. 

Tabela I· Propriedades físicas do sistema cm estudo (fonte: Olicl\cmto.IIJJJ) 

IÀAJ.'ilaJt: 'vl~iJaJc 
lm<>lo J<:mlo 

Proouto 
[lO'Kg!m'[ [ llr' Kg/ms J 

stquticial intaiiád 
I Hf3 N/ml IHr'N!ml 

OlA 
1.055 

~111\u!~ln 
0.65 5520 

Solvente 
(),7(].) I.m 722J Tl;!) 

i\QJnmís 
~<Y IX 
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3.2. Princípio da inversão de fases 

Paulo ct ai ( 1994) descrevem o funcionamento do mixcr-scttlcr à inversão de fases (figura I): 
"A dispersão primúria (I). produl'.ida na cümara de mistura. é forçada a passar através de um prato perfurado (2) que 
separa o decantado r do misturador. A fase originalmente contínua, passa a ser a fase dispersa no interior do decantado r sob 
a fonna de grandes gotas (6), que contém pequenas gotas da fase preliminannentc dispersa. Durante a queda das grandes 
gotas portadoras cm dircção à interface ( 4 ), as pequenas gotículas transportadas se deslocam no sentido ascendente c 
coalcscem no leito orgünico de mesma natureza. As gotas não liberadas durante o percurso através da banda orgânica. 
podem ainda ser recuperadas próximo à interface (5). Com este método pretende-se aumentar a taxa de coalcscência, 
cm diminuindo a distüncia entre as gotas dispersas c a interface, uma vez que cada gota portadora funciona como um 
microdccantador". 

Operando cm condições de val'.õcs específicas elevadas. ao contnírio dos aparelhos convencionais, o mixcr-scttlcr <I 

inversão de fases apresenta melhor desempenho. Outra vantagem é a disposição vertical do aparelho, representando uma 
maior vantagem no lav-out da planta de operação. Como grande vantagem cm relação aos contatorcs convencionais, o 
autor ressalta o fato do MDJF poder tratar até duas vezes mais a quantidade de solução que um aparelho de três vezes 
o seu volume. mantendo-se ou melhorando-se a eficiência de separação c cxtração. Os aparelhos mantêm ainda as 
características gerais dos mixer-sett/ers convencionais: fortes cargas operacionais, facilidade de operação c manutenção, 
start-up simples. 

~" 1. Prin::í{io cb fm::icmn:no oo rnixcr~tk:rà irNrnfu de UB'S (f011c: Pa.Jb ct ai, I <.m.). 

3.3. Planejamento experimental 

Optou-se por aplicar, neste trabalho. a metodologia da superfície de resposta. Com um total de 5 variáveis independentes 
( teor de óleo na alimentação. relação volumétrica entre o orgânico e o aquoso (0/ A), vazão volumétrica total, agitação 
na câmara de mistura c altura do leito orgânico) e uma variável dependente (eficiência de separação), decidiu-se por um 
plancjamcnto fatorial fracionário do tipo 25

-
2 

• com 5 repetições no ponto central e uma ampliação do tipo estrela . 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

A tabela II apresenta a programação realizada para os valores das variáveis independentes e a variúvcl resposta para 
cada teste rcalil'.ado. realizados de forma aleatória. 

A equação I é apresentada como a equação empírica do modelo , com os valores das vari<íveis independentes como valores 
assim codificada: teor de óleo (X 1), relação orgânico/aquoso (X

2
), vazão total (X) c altura do leito orgânico (XJ Neste 

caso a agitação da câmam de mistura foi mantida constante em 750rpm. 

E= 80.1800 +8.52072 X
1 

- 7.2154 X
1
2 + 5.2680 X

2 
- 5.6151 X

2 
2 

- 3.04059 X
3 

-o. 79002 X/+ 6.6750 X
4 

+ 6.3804 X/ 
-5.54707 X

1
X

2 
+ 4.7250 X

1
X

3
- 3.5oo X

1
X

4 
-5.35941 X

2
X

4 
(1) 
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R2 = 0.98981 

Fcakulado (FC) = 24,29. 
Ftahelado (Ft) =5,85 
Fc/Ft=4,15 
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Os valores de regressão c da relação Fc/Ft > 4, explicitam a boa significância estatística do modelo. 

Tabela II: Testes realizados de acordo com o plancjamcnto experimental 
·leste 

Concentração Altura Razão O/A Vazão Total Agitaçlio. Eficiência. 
N" (mg!L) (m) (v/v) L/h ( rpm) Separação ('%) 

02 1215-1676 1.00 1/6 70.00 700 72 .1 
08 1215-1696 1.00 112 90.00 800 91.5 
07 251-732 1.00 1/2 90.00 700 70.9 
01 251-732 1.00 1/6 70.00 800 55.0 
09 733 - 1214 0.75 1/3 80.00 750 76.6 
10 733-1214 0.75 1/3 80.00 750 75.6 
li 733- 1214 0.75 1/3 80.00 750 80.4 
12 733- 1214 0.75 1/3 80 .00 750 84 .3 
13 733- 1214 0.75 1/3 80.00 750 84.0 
17 733- 1214 0.75 17/30 80 .00 750 76.4 
16 733- 1214 0.75 1/10 80.00 750 61.5 
18 733-1214 0.75 1/3 66.00 750 82.9 
14 50-250 0.75 1/3 80.00 750 53.7 
19 733-1214 O. 75 1/3 94.00 750 74.3 
20 733-1214 0.75 1/3 80.00 ó80 ó3.3 
21 733-1214 0.75 1/3 80.00 820 68.1 
15 1697-1897 0.75 1/3 80.00 750 77.8 
04 1215-1696 0.50 1/2 70.00 800 92.5 
06 1215-1696 0.50 1/6 90.00 700 58.4 
05 251-732 0.50 1/6 90. ()() 800 8.4 
03 251-732 0.50 1/2 70.00 700 76.8 

A figura 2 apresenta o gráfico dos valores preditos pela equação do modelo versus os valores reais obscn·ados nos testes. 
Verifica-se um bom ajuste da equação, devido <I proximidade dos dados colctados cm função dos preditos. 

VHlorrs Preditos V!'i. Valon·s O!JowrYados 

En<iêudu de Scparuçào do MDIF 

110 ---~~-----·-· - - - -·- - -· · - - ...... 

100 

Valores ObM.'rvaclos 

Figura 2: Valores preditos vs. Valores observados. 

Nas figuras 3,4,5,6,7, mantém-se a agitação constante em 750 rpm. As curvas de nível são apresentadas como a interação 
entre duas variáveis, enquanto que as outras duas são mantidas cm valores constantes. Em todas as figuras. as cun'<lS de 
túvel para a eficiência de separação do aparelho ocupam valores de O a I 00%. 

A figura 3 apresenta a eficiência de separação do MDIF cm função das variações da altura do leito orgânico c do teor 
de óleo na carga. Foram m<mtidos constantes a vazão total cm 66 L/h c a relação 0/ A de 1/3 . Obsen•a-sc que a altura de 
l.OOm obteve os melhores resultados em toda a faixa de concentração de óleo estudada. Os valores de maior eficiência 
(95% e acima) situam-se em uma faixa de concentração de óleo entre 300ppm e 1400ppm. 
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Figura 3: Curvas de nível do teor de óleo vs. Altura do leito orgánico 
com valores fixos de 0 / !\em I /3 c vazào de 66 L/h .. 

!\ figura 4 apresenta a eficiência de separaçào em função do teor de óleo c da altura do leito, mantendo-se fixos a vazào 
total em 94 L/h e a n:laçüo orgánico/aquoso (0//\) em 1/3. Observa-se que para toda a faixa de conccntraçào estudada 
a clcvaçüo da altura do leito orgiinico para I ,OOm deteve os melhores resultados. Verifica-se que as melhores eficiências 
(XX , 5'~,;, c acima) são ohtidas para cnnccntraçôes de óleo na carga de 700ppm até o limite da concentração estudada. 
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le,,r de úleu v,_ Allura do leilo orgânico 
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Teor de ólct1 lppnrl 

Figura 4: Curvas de ní ve l para o Teor de óleo vs. Altura do leito orgânico 
para os valores de 0 / A ~ I /3 e vazão= 94Lih. 

A figura 5 apresenta a eficiência de separação para a interação entre o teor de óleo c a relação volumétrica do orgánico/ 
aquoso (0/ A), mantendo-se lixas a vazão total cm 66 L/h e a altura do leito orgânico em I ,OOm. Verificou-se que as maiores 
eficiências (90%, c acima) foram ohtidas em ampla faixa entre 150ppm c 1700ppm. Observa-se que para um mesmo valor 
de eliciência deve-se proceder de forma inversa entre o teor e a relação 0 / A, ou seja, para baixas concentrações utili zam
se altas relaçôes O/A. Para toda a litixa de concentração estudada nota-se que a relação 0 /A de 1/3 é a que apresenta a 
melhore performance. 

-- --- ------ - - - - - - - - - - - - --- --- - - --, 
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I ..'III 
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Vazao l1>lal 61i 1)11. Allura l,llllm 

Tem de óleo v, _ Rclaçáo O! A 

I .'iii 't92 97·1 1456 1797 

1eur de úleo lppml 
L __ -..,--~ 

Figura 5: ( 'urvas de nível da eliciência de separação para o Teor de óleo vs. Relação 0/ A, 
para valores de vazão total de 66L/h e altura de I .OOm. 
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A figura 6 apresenta a eficiência de separação em função da inlcração do teor de óleo c da relação volumétrica orgúnico/ 
aquoso (0/A). Mantém-se fixos os valores de vazão total cm 94 L/h c da altura do leito orgúnico cm I.OOm. Observa-se 
que os valores da maior eficiência de separação estão compreendidos entre as conccnlraçôcs de óleo na carga de 700ppm 
c o limite máximo estudado. À medida que se aumenta a concentração de óleo é ncccssúrio a redução da relaç<ln 0 / A. 
para uma mesma eficiência de separação. Em Ioda a bixa de concentração de óleo estudada evidenciou-se que a rclaç<lo 
OlA de 1/3 obteve melhor perfonnance. 

1/2 

~ 

I I O 
C J 11 o 1/3 
r:::~-J E;. 
D ~ 
D ·l( •. !r,ol ~ 
0 '-,.·jtll l' • 
O t .. ].:·:•.: · 
!Er.J f,·~. 7tt/ 
l!mJ ,. r> .... ~' 
- ;·~ '-, .']ll r", 

• . ii"•Y•• 

Cnrvas de nível: Eliciência de Scpan11;ao MI )JF 

Vaziwlulal 94 l.ih: Allltra do lctlu urg~itnn> 

lcur de óleo vs . rcla~illl O/A 

I~~~ 192 ~C I ''-''' 17 '1" 

Tcur de óleo IJIJIIIII 

Figura 6: Curvas de nível da eficiência de separação cm funçüo do Teor de óleo c da Rclaçüo 0 / A 
para valores de vazilo total de 94 L/h c altura de I .OOm. 

A figura 7 apresenta os valores da eficiência de separação quando se variam o teor de óleo na carga c a vaz<1o totaL 
mantendo-se fixos a rel ação 0 /A em 1/3 c a altura do leito orgúnico cm I.(Hlm. Observa-se que a eficiência decresce 
de tonna direla entre o aumento da concentração de óleo c o aumento da vaz.ão até o valor de 1.\00ppm. Após esta 
concentração o aumento da vazilo conduz a um aumento na eficiência de separação do M DI F. 

::5 
B ~:!;>~;~:- ~ ".§ 

§ :~::: ·:';_~ ~ 
a· .. :;·.:.i: :-~· ~ ~ ~ 
~ 
ll!lil 
- ' ~ I.I '~H ·, 
- .JI•••V•:· 
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Curvas de nível Elici êttcia de Scpara,au '\11 >11 : 

Rcl<t~áo ()!A I !Y Altura du leito or_gHtllco 1.1111 111 

Teor de úlco vs V:.JZ()ü lnral 

1.'11 192 S)j :1 I · 1 ~6 I 7<) C 

leor de óleo !ppml 

Figura 7: Curvas de ní vel da eficiência de separação cm função do teor de -óleo c da v<m1o lotai 
para valores de rel ação 0 / A de 1/3 c altura de I .OOm. 

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

A equação do modelo ajusta-se de forma considerável aos valores observados. podendo ser utilizada para um sistema 
semelhante do ponto de vista das propriedades fisico-químicas cm toda a !~lixa estudada. 

As variáveis estudadas interagem entre si e alteram os valores de eficiência de separação. Observa-se que hú fortes 
interações entre a vazão c o teor de óleo. atuando de fom1a diretamenlc proporcional. As eficiências são maiores com o 
acréscimo da concentração de óleo na carga de alimentação do MDIF. 

A relação volumétrica 1/3 abrangeu uma maior faixa de valores máximos da eficiência. mas para altas vazücs c 
concentrações, razões volumétricas menores permitem uma melhor eficiência. 

O acréscimo na altura do leito orgânico para I ,OOm aumenta a eficiência de separação. cm toda a faixa estudada. 
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Para altas concen trações o aumento da , ·;v;lo implica cm aumento da eficiência de sc paraç;1o. Para bai xas concentrações 
o aumento na , ·;v"1o implica cm rccluç;lo da eficiência de scparaçiio. 

Posterio rmente. um deslocamento dc,·c ser rca li 1.ado. visando permitir uma melhor clcfiniçiio da :'lrca de maior 
eficiência 
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