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Nos últimos anos, a prcocupaçfto de determinadas indústrias com sua innuência no meio-ambiente tem se 

intensificado. Na indústria petrolífera os riscos de agressão ao meio ambiente são proporcionalmente muito 

maiores. O petróleo produzido está associado com água natural da fonnação. Esta água contém, cm muitas 

situações, óleo emulsionado ou micro-emulsionado c deve ser descartada, pois ocasiona diversos problemas, tais 

como: corrosão, incrustação, supcrdimcnsionamcnto de oleodutos, bombas, tanques , problema no refino, entre 

outros. A legislação ambiental (CONAMA n" 20) pcnnitc o descarte para o meio-ambiente de águas contendo 

óleos c graxas numa concentração de até 20mg/L. Os equipamentos usuais na separação de fases cm sistemas 

líquido- líquido são os misturadorcs-dccantadorcs c as colunas de separação. Os primeiros são considerados 

contactorcs estagiados onde cada par misturador/dccantador se constitui cm um estágio de separação. As colunas 

por sua vez são contactares contínuos. Os misturadorcs-dccantadores se compõem normalmente de uma câmara 

de mistura (mixcr) c de outra de decantação (scttlcr). O ponto crítico de tai s equipamentos é o grande espaço 

ocupado pela câmara de decantação necessário para se obter uma boa eficiência de separação entre fases . Este 

fator se torna especialmente importante, quando existe limitação de espaço no lay-out da planta industrial , por 

exemplo, uma plataforma marítima para exploração de petróleo. Uma alternativa para resolver o problema é feita 

através do "Método de Separação à Inversão de Fases" que constitui a base do funcionamento de um novo 

dcsign de misturador-dccantador. O aparelho possui ao mesmo tempo características comuns aos misturadorcs

dccantadorcs convencionais c às colunas de separação. O aparelho que vem sendo denominado MDIF 

(misturador-dccantador à inversão de fases) tem se mostrado eficaz no tratamento de águas contendo até 2000 

mg/L de óleo na forma emulsionada. A extrapolação de escala é um processo ou grupo de atividadcs que se 

operacionaliza desde o cálculo, o estudo c até as demonstrações para uma bem sucedida operação comercial. 

Neste trabalho concebe-se um misturador-dccantador cm escala scmi-industrial para tratamento de águas 

residuais contaminadas com petróleo para baixas concentrações da ordem de !50 mg/L c vazões cfetivas de 240 

m3/d. A extrapolação da etapa de separação do MDIF, se caracteriza como um fator preponderante. Esta é uma 

etapa complexa, pois por ser uma tecnologia inovadora na operação de extração líquido-líquido não existe 

literatura disponível para realização do seu scalc-up. O trabalho apresenta um planejamcnto estatístico 

experimental para obtenção de um modelo que represente o funcionamento do aparelho nas condições 

operacionais. 

Palavras chaves: Nova tecnologia; Extrapolação de escala; Meio ambiente; Tratamento de efluentes. 

Área Temática: Tratamento de Efluentes 
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INTRODUÇÃO 

O Planejamento Estatístico Experimental objctiva plancjar atividadcs de forma que dados apropriados 

sejam colctados cm tempo c custo mínimos. A análise destes dados por técnicas estatísticas produzirá resultados 

confiáveis. O plancjamcnto é aplicado na operação de um aparelho tipo mi sturador-dccantador modificado. Este 

aparelho tem dispos ição vertical c tem mostrado resultados satisfatórios no tratamento de águas oleosas. O 

aparelho denominado MDIF (misturador-dccantador à inversão de fases) funciona com base no princípio da 

inversão de fases, onde a fase originalmente di spersa ao nível do misturador passa a ser a fase contínua no 

dccantador. Neste trabalho, empregou-se um plancjamcnto do tipo central composto, tendo como porção fatorial 

o plancjamcnto fatorial completo do tipo 23
, com seis repetições no ponto central c ampliação do tipo estrela. 

Neste plancjamcnto foram consideradas três var iáveis independentes que têm inOuência na eficiência de 

separação do MDIF: vazão específica; relação volumétrica Orgânico/Aquoso (0/A) c velocidade periférica do 

agitador na câmara de mistura. Foram mantidas constantes a altura da cftmara de decantação cm I ,Om c a 

concentração cm óleo/graxa na água de alimentação da coluna no intervalo entre 50 a 150mg/L. 

A fase aquosa objcto do trabalho é uma água contaminada com petróleo denominada 'água de formação 

ou água produzida'. Esta água se constitui numa amostra real proveniente da indústria do petróleo. 

REVISÃO DA LITERATURA 

Hcnlcy & Scadcr ( 1981) dividem os equipamentos para cxtração líquido-líquido cm: mi sturadorcs

decantadorcs; coluna spray; coluna de pratos; coluna com recheio; equipamento de gravidade mecanicamente 

induzida c cxtratorcs centrífugos. 

Hadjiev & Aurcllc ( 1995) afirmam que, para a separação de dispersões contendo gotículas maiores que 

I 00 j..lm, dccantadorcs são mais usados devido ao seu projeto simples. Para emulsões sec undárias lendo um 

tamanho médio de gota de 20 j..lm ou menos, o leito fibroso ou granular, os coalcsccdorcs de cartucho ou 

dinâmicos são os mais apropriados. O maior problema é achar equipamentos que trabalhem com diâmetro médio 

entre 20 c IOOj..Lm , porque estes requerem grandes vasos c coalcsccdorcs que são caros c fortemente 

inOucnciados pela presença de matéria cm suspensão. 

Hadjicv & Kuychoukov ( 1989) relatam que a intensificação do processo de cxtração pode ser realizado 

diminuindo-se o tempo de residência c reduzindo- se a distância entre as gotículas c a interface. Os autores 

propõem assim o método da inversão de fases que quando aplicado aos dccantadorcs produzem um máximo 

decréscimo no tempo das gotículas que viajam para a interface orgfmico-aquoso, onde coalcsccm. 

Operando em condições de \'a;:iies específicas e!el'adas, ao contrário dos aparelhos convencionais. o 

misturador-decantador à in verslío de fases apresenta melhor desempenho. Outra vantagem é a disposiçüo 

vertical do aparelho, representando um ganho ao economizar espaço 1w /ay-ol/1 da planta de operação. Como 

grande vantagem cm relação aos conlatorcs convencionais, Paulo et a/. ( 1994) ressaltam o falo do MDIF poder 

tratar até duas vezes mais a quantidade de solução que um aparelho horizontal de três vezes o seu volume, 

mantendo-se ou melhorando-se a eficiência de separação c cxtração. O MDIF mantém ainda as características 

gerais dos misturadores-decantadorcs convencionais: fortes cargas operacionais, facilidade de operação c 

manutenção c partidas operac ionais simples. 
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Paulo e/ ai. ( 1994) descrevem abaixo o funcionamento do mixer-scttler à inversão de fases (Fig. I). 

"A dispersão primária (I), produzida na câmara de mistura, é forçada a passar através de um prato perfurado (2) 

que separa o dccantador do misturador. A fase originalmente contínua , passa a ser a fase dispersa no interior do 

dccantador sob a forma de grandes gotas (6), que contém pequenas gotas da fase preliminarmente dispersa. 

Durante o percurso das grandes gotas portadoras em direção à interface (4) , as pequenas gotículas transportadas 

se deslocam no sentido ascendente e coalesccm no leito orgânico de mesma natureza. As gotas não liberadas 

durante o percurso através da banda orgânica, podem ainda ser recuperadas próximo à interface (5). Com este 

método pretende-se aumentar a taxa de coalescência, em diminuindo a distância entre as gotas dispersas e a 

interface, uma vez que cada gota portadora funci ona como um microdecantador. 

Figura 01. Princípio de funcionamento do misturador-decantador à inversão de fases (fonte: Paulo et a!, 1994.). 

PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO EXPERIMENTAL 

Barros Neto et a!. ( 1995) afirmam que otimizar um sistema significa descobrir quais os valores das 

variáveis envolvidos que produzem a melhor resposta. O procedimento correto para se obter o melhor 

rendimento dos valores das variáveis, consiste em fazer variar, ao contrário do que se poderia esperar, todas 

as variáveis ao mesmo tempo. A razão para isso é que as variáveis podem se influenciar mutuamente, c o valor 

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

variáveis , fenômeno que ocorre freqüentcmcntc, pois raras são as situações cm que duas ou mais variáveis atuam 

de forma totalmente independentes. 

Box et a!. ( 1978) explicam que o plancjamcnto fatorial cm dois níveis é de grande utilidade cm 

investigações preliminares , quando se deseja saber se determinados fatores têm ou não influência sobre a 

resposta. 

O plancjamcnto fatorial requer a execução de experimentos para todas as possíveis combinações dos 

nívei s dos fatores. Havendo k fatores, isto é, k variáveis controladas pelo experimentador, o planejamento de 

dois níveis irá requerer a realização de 2x2x2 ... x2 = 2k ensaios diferentes, sendo por isto chamado de 

planejamento fatorial i'. 
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No modelo estatístico a repetição dos experimentos permite estimar o erro experimental, sendo que a 

importflncia de uma intcração para um modelo deve decrescer com o número de fatores envolvidos na sua 

definição. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A fase aquosa objeto do trabalho é uma água contamin:.~da com óleo denominada 'água de formação ou 

água produzida'. Esta água se constitui numa amostra real proveniente da indústria do petróleo. 

A fase orgânica utilizada é uma mi stura complexa de hidrocarbonetos denominada "aguarrás" , colctada 

da Unidade de Processamento de Gás Natuml (UPGN) I da Pctrobras, município de Guamaré, Estado do Rio 

Grm1de do Norte. As propriedades físico-químicas estão na Tabela O I . Os cálculos de extrapolação serão 

rcaliz:.~dos utilizando as propriedades físico-químicas das fases mutuamente saturadas, pois esta será a real 

situação no campo. 

Tabela 01. Resultados das análises de densidade, viscosidade, tensão superficial c intcrfacial 

Dcnsidadc(p) Viscosidade (J.l) Tensão Tensão 

PRODUTO 103 kg/m3 10 3 Pa.s superficial (y) intcrfacial (y) 

10 3 N/m 10·' N/m 

Agua tratadn snturada com aguarrás 1,0022 0,851 70,48 26,50 

Aguarrás sa turada com água tratnda 0,7429 0,907 25,30 -

O misturador-dccantador à inversão de fases (MDIF) é dividido cm duas operações unitárias principais : 

a mistura c a separação. O aparelho tem características de um misturador-dccantador convencional c de uma 

coluna spray. Ele é constituído de quatro partes principais: a cflmara de mistura, o prato perfurado, a câmara de 

decantação e a câmara de separação. 

MÇTODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

O procedimento para a formul ação do Plancjamcnto Central Composto, parle da triagem das princ ipais 

variáveis de processo que innucnciam a eficiência de separação. Estas variáveis foram selccionadas com base 

cm trabalhos anteriores, Hadjicv & Kuychoukov ( 1989), Paulo et a/. ( 1993, 1994, 1996), Hadjicv & Aurclle 

( 1995), Chiavenato ( 1999) c Fernandes Jr. (2002). Neste trabalho foi utilizado o software STATIST!CA 

EXPERIMENTAL DESIGN para o tratamento dos dados do plancjamento experimental. 

Realizou-se a codificação das principais variáveis sclecionadas. As variáveis receberam a seguinte 

denominação: 

I. Xvaz =Vazão específica (m3/m2h); 

2. X rei= Relação volumétrica orgflnico I aquoso (0/ A); 

3. Xagit =velocidade periférica do agitador na cftmara de mistura ( m/s ); 
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Os valores reais c os codificados estão apresentados na Tabela 02 abaixo. 

Tabela 02. Valores reais c respectivos valores codificados para as variáveis independentes. 

Valores reais das variáveis independentes 

Valores 
X rei Xvaz Xogit 

codificados m3 1m2 h mls 

-1,682 1/6 23 ,3 1,02 

-1 1/5 28,3 1,10 

() 1/3 35,4 1,18 

2/5 42,5 1,27 

1,682 1/2 47,4 1,34 

O número total de ensaios do plancjamento central composto (N) para o MDIF será a soma dos ensaios 

individuais da porção fatorial (n1), da porção axial (nu) e da porção central do plancjamcnto (nc). Desta forma 

calculou-se o número total de ensaios como: 

N = n1 +na+ nc 8 + 6 + 6 = 20 experimentos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

RESULTADOS DOS TESTES REALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO CENTRAL COMPOSTO 

A eficiência de separação do misturador-dccantador à inversão de fases é função da maior transferência 

de massa na câmara de mistura c da separação realizada na câmara de decantação, Hadjicv & Kuychoukov 

( 1989). 

Todos os experimentos com o MDIF foram realizados com réplica, para confrontação dos resultados. 

Para os testes no ponto central, foram sclccionados os de melhor pcrformancc tanto com relação a operação cm 

si quanto ao resultado das análises. Os resultados dos testes válidos são apresentados na Tabela 03. 

Analisando-se a Tabela 03, observa-se que o teste cm que se obteve a melhor eficiência de separação foi 

o O I com 76, I%, enquanto que o teste 04 teve o pior desempenho. 

Comparando-se o resultado obtido do teste 04 no qual ~• eficiência de separação atingiu o menor valor 

experimental , 36,38%, com o resultado do teste 01 que atingiu uma eficiência de separação de 76,10%, verifica

se que a agitação é a mesma, enquanto que a relação 0/ A é muito próxima. Conclui-se que o aumento na vazão 

efctiva total para baixa agitação, pode innucnciar na eficiência de separação, chegando a rcduzí-la. 

É importante ressaltar que se obteve água tratada com concentração cm óleo de 29 ppm, bem próxima 

portanto, da exigida pela legislação ambiental cm vigor. O fato relevante é que esta água quase especificada, 

foi obtida em apenas um estágio de separação. Na prática, é perfeitamente possível, reciclar a água para um 

segundo estágio de tratamento com o aparelho. 
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Tabela 03. Resultados dos testes válidos obt idos para o plancjamcnto central composto para o MD ir. 

N" teste Vazão OlA Velocidade Ericiênc ia 

Específica Periférica (%) 

(m3/m2h) (m/s) 

19 35,4 1/3 1, 18 55,2l) 

8 42,5 2/5 1,27 65 ,05 

3 28,3 2/5 1,10 63,27 

12 35,4 1/2 1, 18 58,45 

16 35,4 1/3 1,18 53,25 

I 28,3 115 1,10 76,10 

6 42,5 1/5 1,27 54,12 

lO 47,4 1/3 1, 18 39,40 

14 35,4 1/3 1,34 68,95 

15 35,4 1/3 1,18 57,85 

5 28,3 115 1,27 52,50 

11 35,4 1/6 1,18 5 1,83 

18 35,4 1/3 1, 18 53,7 1 

2 42,5 1/5 1,10 45,60 

13 35,4 1/3 1,02 52,88 

20 35,4 1/3 1,18 52,80 

9 23,3 1/3 I, 18 69,39 

4 42,5 2/5 1,10 36,38 

17 35,4 1/3 1, 18 54,28 

7 28,3 2/5 1,27 69,28 

EQUAÇÃO DO MODELO 

A partir dos dados obtidos com os experimentos al imentou-se o programa STATISTICA

EXPER1M ENTAL DESGIN para a obtenção de um modelo empírico capaz de prever a eficiência de separação 

para o aparelho, dentro do intervalo de estudo para as três vari ávei s traba lhadas. O programa gerou a seguinte 

equação do modelo: 

E = 54,503 - 8,086Xvaz + O, 128X,.a/ + I ,229X".' + 0,391 X,c~2 + 3,4 1 4Xa~;, + 2,432Xag;,
2 

-

0,280XvazXrel + 6,847XagiiX\'al + 6,220X,e~Xagi l 
(I) 

A Equação (I) do modelo gerado é válida para o intervalo definido. ou seja. para as variáveis X,"" X,.,, c 

X,g;1 no intervalo de - I ,682 a 1,682. Uti liza-se a Equação ( I) com valores cod ificados para as variáve is 

independentes ou interações entre variáve is, enq uanto que a variáve l resposta, eficiência de separação. é dada cm 

percentagem (% ) . Faz-se uma análise da equação do modelo gerado pelo programa Stati stica com os dados dos 

testes do planejamento experimental. Os coe fi cientes foram obtidos da tabela de Coeficientes de Regressão do 
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programa Statistica - Experimental Design. São 10 os coeficientes das variáveis independentes, sendo que um 

coeficiente é independente, enquanto que os 9 restantes são valores dos coeficientes de Regressão. 

ANÁLISE DA VARIÂNCIA DO MODELO ESTATÍSTICO 

De acordo com a Tabela 04, o coeficiente de correlação entre as respostas observadas e os valores 

preditos pelo modelo estatístico de segunda ordem, ajustado para a eficiência de separação do MDIF, é de 

0,96838. A variação cm torno da média é explicada por 96,83%. Com relação ao teste F, verifica-se que o 

modelo explica uma quantidade significativa da variação nos dados obtidos pela equação. Observa-se que o 

valor F é 6,86 vezes o valor do F tabelado de 4,96, a um nível de confiança de 95%, demostrando que a equação 

ajustada além de estatisticamente significante é útil para fins preditivos , Box et ai. (1978). A variação em torno 

da média devida aos resíduos é explicada pelo erro puro e pela falta de ajuste . 

Tabela 04. Análise de variância para o ajuste do modelo para o MDIF. 

Fonte de variação Soma Quadrática 

Regressão 1844,022 

Resíduos 60,215 

Falta de ajuste 43 ,249 

Erro puro 16,966 

Total 1904,237 

o/o de variação explicada: 96,83 

o/o máxima de variação explicável: 99,1 I 

Fcalculado = MQR/MQr : 34,02 

Ftabclado (95%): 4,96 

Fcalculado I Ftabelado: 6,86 

9 

10 

5 

5 

19 

Número de graus 

de liberdade 

Média Quadrática 

204,8913 

6,0215 

8,8649 

3,3932 

A Figura 02 apresenta uma boa concordância do modelo empírico quando comparado aos valores 

observados. Observam-se pequenos desvios cm relação aos valores observados, demostrando o bom ajuste do 

modelo para a eficiênc ia de separação do MDIF. 
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Figura 02. Valores preditos em relação aos valores observados para a eficiência de separação do MDlF. 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados do plancjamcnto estatístico experimental, obteve-se um modelo empírico 

estatisticamente significante e útil para fins preditivos da eficiência de separação do MDIF. O ajuste entre os 

pontos experimentais c os pontos determinados pela equação do modelo foi extremamente satisfatório 

(R2=0,9684), dentro da faixa estudada. Este modelo será validado com os dados de eficiência de separação 

obtidos no campo. 

• O aparelho pode se constituir numa alternativa real para tratamento de águas contaminadas com óleo à 

baixas concentrações (50 a 150 ppm), inclusive com possibilidade de especificar a água para descarte (20 ppm) 

cm um ou dois estágios de operação. 
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