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RESUMO
O tratamento das águas rcsiduárias da cxtração de petról eo representa uma das grandes fontes poluidoras do meioambiente. Por isso, tem-se procurado aprimorar as técnicas de separação de misturas óleo-água, especialmente
através do uso de decantadores, dentre os qua is se destaca o Mi sturador-Decantador à Inversão de Fases ('v1DIF).
Por sua pequena demanda de espaço, há um especial interesse em sua utilização em plataformas ofFshore. Neste
trabalho, propõe-se a utilização de redes neurais para a determinação de percentuais de recuperação de iguas
contaminadas com óleo, a partir de ini(mnações relacionadas às condições de operação do equipamen10 e de
algumas variávei s de projeto do mesmo.
PALAVRAS-CHAV E: MDIF: Indústria do petróleo; Extração líquido-liquido.
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I. INTRODUÇÃO
Ge ralmente. quando se extrai pe trúko de um poço. sc retira tmnb.:m muita úgua. Chamada de água de
formação. e la apresenta pequeníss imas gotas de óleo que a tornam impró pria para o uso. se nd o. por esse moti vo.
necessário o se u descarte. Porém, antes de ser descartad~. a água dcv..: receber um tratamento por meio do qual são
diminuídos os teores dos poluentes até um índice aceitável.
Atualmcnte. para esse tipo espccilico de separação utili zam-se os conhecidos decantadores que requerem
uma arca considerável dentro da planta c gastam muito tem po para processar a separação entre as gotículas de óleo e a
úgua de formação.
Um no vo design de separador liquido- liquido está sendo pro posto para. entre outras vantagens. diminuir o
tempo de coalescencia das gotas na fase di spersa. O Misturador-Decantador ~ Inversão de Fases- MDIF , como está
se ndo chamado. utiliza em seu principio de funcionamento. como o nome diz, o método da inve rsão de fases. que
possibilita a redução do tempo gasto para coalescência das gotas, além de possu ir um design vertical qu e requer menor
área no layout da planta. podendo ser utilizad o inclusive em platatonnas, economizando. desta maneira , tempo e
di nheiro. uma vez que gera lmente a água de f()rmaçã o do s poços of/"shore devem ser enviadas ao continente para serem
tratadas e só então desca rtadas.
O presente traba lho busca desenvolver a mode lagem da coluna de separação óleo-água utilizando uma rede
neura l que busca uma padronização entre as va riá ve is de entrada e a variável de saída em diferentes condições de
operaçã o.
Os dados experimentais e estudos kitos em laboratóri o, que jú renderam diversas publicações (regi onai s.
naciona is c internacionais). dissertações c um 2" luga r (menção honro sa) no prêmio OPP-ABEQ/ 1999. são utilizados
hoje co mo ba se de dados para a modelagem co mputac ional do equipamento. a lim de poss ibilitar a rea li zação de
si mul ações em diversas condições de operação. Incluem-se neste grupo condiç<lt:s que não podem ser reproduzidas em
laboratório. com por exemplo. aq ue las que correspondem a uma vazão elevada da corrente a ser separada no
equipamento.
Por aprese nta r uma dinâmica que envolve a coa k scência de gotas c uma complexa interaçào de fa ses, a
modelagem dos fen ô menos de tran sferênci a de massa c também da hidrodinâmica da coluna de separação resulta em
um problema cuja reso lução. analítica ou numérica, to rna-se bastante ditlcil. Por esse moti vo, adotou-se para a
si mul ação do comportamento de um MDI F a técnica de Redes Neurais. que se por um lado não permite a completa
descrição fenomenológica dos diversos aspectos envolvidos na operação do equipamento. por outro possibilita a
obtenção de r..:sultados bastante satisfatório.

2. ASPECTOS TEÓRICOS
2.1. Misturadores-Decantadores
Os misturadores-decantadores constituem uma cla sse de equipamentos utilizados para realizar extrações do
tipo liquido- liquido e variam desde um si mpl es tanque com ag itudor em que as l~tscs são misturadas e seguem para um
compartimento hori zonta l ou vert ica l onde ocorre a separação. até a sistemas complexos onde a mi stura é rea li zada e m
regime de jato, correntes simultânea s cm bombas centrífugas ou mi st ura o11-linc por acessórios. O maior problema
ocorre quando há emul silicação, ou seja, quando goticulas l(mnadas entre I c 1,5 ~tm não podem ser se paradas,
coal eseendo apenas com auxilio de outros métod os re lativamente mais onerosos.
No entanto, os misturadnres-decantadon:s são bastante utili zados devido a sua a lta e ticiência (90 a 100% de
se paração quando a mi st ura 0 completa). à sua grand e litixa d..: operação c à sua utilidade em uma grande variedade de
fo rmas c tamanhos. Em linhas gerais, o seu funci o namento co nsi ste de duas etapas: (A) a mistura, onde as duas fases
são colocadas em contato intimo através de agitação (cm gcra lmecàni ca) e (B) a sepamção. onde hil uma decantação da
lase mais pesada.O tamanho do tanque decantador é determinado pelas taxas de escoamento e pel a taxa de decantação
das duas tàses.

616

XXI ENTMME- Natai-RN, novembro 2005.

É bastante comum utilizar-se a técnica de extraç!!o por solvente para realizar a transferência de massa de um
soluto de uma fase para a outra. Essa transferência é função, entre outras variáveis, do tamanho das gotas dispersas, ou
seja, da área interfacial entre as fases. Para panículas de tamanho pequeno há um aumento na transferência de massa,
mas há também a exigência de um maior tempo para conlcscência, o que pode levar a uma câmara de decantação de
dimensão exagerada (Fernandes Júnior,2002).

2.2. Misturador-Decantador à Inversão de Fases
O
MDIF
possui
simultaneamente
características de uma coluna a spray e de um
misturador-decantador convencional, apresentando um
design vertical e sendo constituído por três partes
principais: (a) câmara de mistura, no topo; (b) câmara
de decantação, a coluna propriamente dita que conecta
as outras duas câmaras; c (c) câmara de separação, na
base; existe ainda um prato distribuidor que está entre a
câmara de mistura e a coluna e o reator de mistura,
onde se processa a agitaçllo mecânica.

O método da inversão de fases consiste cm
inverter a natureza das fases presentes no sistema. A
fase originalmente dispersa na câmara de mistura passa
a ser a fase contínua na coluna, utilizando-se para isso
algumas manobras na partida do equipamento e o prato
perfurado que é o responsável por calibrar o tamanho
das gotas da emulsão (no caso, A/0). Elas sofrem a
ação da gravidade e vão caindo até a base da eoluna.
Assim, o sistema final se apresenta como uma dupla
dispersão e/ou emulsão do tipo 0/A/0. Dessa forma é
possível diminuir o tempo de residência das gotículas
dentro da fase aquosa, uma vez que a distância até a
superficie, que esta deveria percorrer, está menor e
corresponde no máximo ao diâmetro da gota
transportadora de água.
Por esse motivo, o MDIF pode ser encarado
como uma coluna que forma vários pequenos
dccantadores, onde o tempo que a gota transportadora
gasta para chegar até a base da coluna, deve ser maior
do que o tempo que a gotlcula dentro dela leva para
chegar até a interface e passar para o meio continuo.A
Figura I ilustra os principais componentes de um
MDIF típico.

Figura I. Principais panes do MDfF (em detalhe, uma
gota transportadora contendo óleo cm três diferentes
etapas de sua trajetória)

2.3. Redes Neurais
Após o desenvolvimento dos perceptrons por Rosenblat c o pessimismo apontado por Minsk e Papert (pelo
fato do modelo ser incapa1 de resolver problemas que nllo silo separáveis linearmente), o estudo sobre redes neurais
cresceu bastante nos anos 70 e 80. Impulsionado principalmente por ll opfield que desenvolveu uma nova estrutura para
as redes neurais, ganhou-se novos estímulos para a pesquisa c em 1986 Rumelhan, Hinton c Williams desenvolveram o
algoritmo de aprendizado backpropagation para treinar redes de múltiplas camadas.
O algoritmo backpropagation foi criado pela generalização da regra de aprendizado de Widrow-Hoff para
redes com múltiplas camadas e funções de transferência não lineares. O vetor de entrada e seu correspondente vetor de
saída são usados para treinar a rede até o quanto seja possível se aproximar da função desejada, ou associar vetores de
entrada com vetores de salda ou, ainda, classificar vetores de entrada segundo um modo definido pelo usuário. Redes
que possuem bias, uma camada sigmóide e uma camada de saída linear são capazes de se aproximar de qualquer função
com um número finito de descontinuidades. O modo padrão do algoritmo backpropagation é o gradiente descendente,
igualmente a regra de aprendizado de Widrow-Hoff, em que a rede de pesos é movida ao longo do gradiente negativo
da função objctivo. O termo backpropagatioo se refere à maneira em que o gradiente é calculado para redes
multicamadas não lineares. Há um número de variações no algoritmo básico que são baseados em outras técnicas de
otimização padrão, tais como o gradiente conjugado e o método de Newton.
Dentre essas muitas variações, sua implementaçiio mais simples consiste em modificar os pesos e os bias na
dircçilo em que a performaoce da função objctivo decresce o mais rapidamente - o negativo do gradiente. Uma iteração
desse algoritmo pode ser escrita segundo a equação I.

(1)
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Onde XK é um vetor alua i dos p~sos e dos bias, gK é o atual gradiente e aK é a taxa de aprendizado. Há duas
formas de implementar o algoritmo de gradiente descendente (CiD): incremental e batch. No primeiro modo, o gradiente
é calculado e os pesos são atualizados depois de cada entrada ser aplicada à rede . No modo batch todas as entradas são
aplicadas à rede antes dos pesos serem atualizados.
Um outro algoritmo, derivado do GD no modo batel! (cm ing lês: Batch Gmdient Dl!scenl), utilizado para
redes jeedfónvard é o Batch Gradiml Descent with Momentum (GDM) que geralmente consegue obter uma
convergência mais rápida. O GDM permite a rede responder não somenl<: ao gradiente loca l, mas também às recentes
tendências na superticie de erro, O a lgoritmo permite à rede igno rar pequenas características na super11cic de erro,
agindo como um lml"-passfilter. Sem o GDM , a rede poderia ficar presa na sombra de um mínimo local , ao passo que
com sua u::.iz::.;:ào e a r~de pode · ·escom~gar·· através dcss~s mínimos.
Uma das variações realizadas no algoritmo hasico do Backpropagation é a que implementa a técnica de
gradiente conjugado, considerada uma modilicação que acelera o treinamento da rede em relação aos algoritmos GD e
GDM. No algoritmo do Gradie nte Conjugado uma pesquisa é reali zada ao longo das direçõcs conjugadas o que produz,
em geral , uma convergência mais rápida do que o método sleepest descenr directions. Na maioria dos algoritmos de
gradiente conjugado, o tamanho do passo é ajustado a cada iteração. Para se determinar o tamanho do passo é rea lizada
uma busca ao longo da direçào do gradiente conjugado, de modo a minimizar a função ohjetivo. Dentre os algoritmos
ex istentes destaca-se o Scaled Conjuga/e Gradienl (SCG), pois ao contrário dos demais algoritmos, considerados
rápido s, ele não apresenta uma linha de comando respons<ível por um consumo de tempo computacional considerável.
Desen volvido por Moll er, esse algoritmo procura combinar a abordagem da região dt.: conliabilidadc do modelo (usado
no al goritmo de Leven berg-M arquardt) com a aproximação do gradiente conjugado.

3. ESTADO DA ARTE
Em 19X9, Hadjiev e Kuychoukov conduziram um estudo do par líquido querosene-água, no qual mostraram
que a intensificação do processo de extração pode ser realizada mediante a diminuição do tempo de residência, a
distância entre as gotículas e a intertàce, propondo assim o método da inve rsão de làses . Os autores concluem que um
aumento na quantidade de orgânico primário na fase dispersa aumenta a eficiência de separação.
Em 1993, Paulo ela/ analisaram a hidrodinâmi ca do mi sturador-decantador usando emulsões de querosene
em água, hexano cm água e clorofórmio em água, utilizando uma solução padrão alcalina e LIX 54 como extratante.
Observou-se que a eticiência de extração aumenta com o decrésc imo da viscosidade da tase contínua, com o aumento
da razão de densidade entre a fàse contínua e a fàs e dispersa, c com o aumento do diàmetro da gotícula formada até
I 00 pm, onde, a partir daí, permanece pratica mente constante. Em 1994, a pesquisa de Paulo e/ ai sobre a extração de
cobre, utilizando o LIX 984 como extratante e o querosene como tase contínua, procurava anali sar o desempenho do
equipamento com relação a vazões especiticas e relação volumétrica de tàscs entre orgânico/aquoso (0/A ) mais
elevadas. O sistema apresentou vantagens em relação aos contatores convencionais no tratamento de vazões espec íficas
de até 40m' m·1h·'.
Em 1995, Hadjiev e Aurelle estudaram o MDIF com e sem formação de leito denso. Produzi ram emulsões

0 1A para os pares TIOA/água, querosene/água e ciclohexano/água. Em um dos resultados obtidos lo i verilicado que
aumentando a taxa de flu xo o u elevando-se a altura do leito orgânico, aumentava-se a eficiência de separação.
Em 1996, Paulo, Hadjiev e Gourdon, utilizaram o agente extratante LIX 9X4 em querosene na extração do
cobre, onde foram ava liadas as concentrações dói extratante, bem como o pH de equilíbrio. Foi realizada uma
comparação entre o modelo químico de reação proposto pelo fabricante com outro, obtido através de um método
numérico alternativo .
Através do primeiro protótipo do MDIF montado no Brasil em 199H, Chiavenato, em 1999, separou o óleo na
forma emulsionada da água de formação residual, utilizando como extratante orgânico a aguarras. que é uma mi st ura de
hidrocarbon etos. Os resultados apresentaram uma tendênc ia geral de aumento na eticiência de separação com o
aumento da vazão efetiva total. O aumento dessa vazão, segundo o autor, provoca um aumento na velocidade de
formação das gotas portadoras através do di spersor tipo prato perfurado, resultando em gotas rel ativamente menores . O
autor conclui ainda que a eticiência de separação é praticamente I 00% para vazões específicas mais e levadas e com
concentrações de óleo maior que 766mg/L.
Em 2002, Fernandes Jr fez um planejamento experimental utili zando o mesmo MDIF que Chiavenato com o
intuito de , com um número otimizado de experimentos, localizar uma região ou fai xa de condições ótimas de cinco
variáveis operacionai s pré-determinadas e a influência de cada uma delas na eficiência de separação do equipamento.
Os resultados obtidos pelo a utor, além de comprovar os trabalhos anteriores, estabeleceu um modelo probabilístico
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extremamente útil para predi ção da efici ênci a de se paração numa ampl a faixa de operação do equipamento. Além di sso,
pôde co mprovar a importância indi vidua l de cada vari ável estudada, destacando a importância do teor de ó leo na
a limentação c a agitação na câmara de mistura.
A intenção a partir desse ponto é aproveitar todos esses dados experi mentai s - info rmações prec iosas - e
util izá-las como matéria-prima pra desenvo lver um simul ado r que possa representar bem os fenômenos tlsicos e de
transferê ncia q ue ocorrem no MDIF e assim , poder fazer as extrapolações em relação as fa ixas estudadas e,
futuram ente, realizar a otimizaçào do equipamento através de um método computacional , to rnando mai s claro a
impo rtânc ia de cada variáve l c parâmetro do equipamento.
As primeiras e mai s importantes publi cações so bre redes Ncura is fo ram de McC ull och c Pitts ( 1943 ), Hebb
( 1949), e Rosen blatt ( 1958). Estas publicações introduziram, respecti vamente, o primei ro modelo de redes neura is
s imulando " máquinas", o mode lo básico de rede de auto-organi zação, e o mod elo Perceptron de aprendizado
supervisionado .
O Percc ptron representa uma das prime iras tentati vas de construir sistemas inteli gentes (autodidatas)
utili zando componentes simples. Ele é derivado do mode lo de um neurónio cerebral bio lógico introduzido por
McC ull och e Pi tts em 1943 . Rosenbl att fo i o primei ro a aplicar o perceptron de simples-camada para a class ificação de
padrões. Entretanto, Mi nsky e Papert a po nta ram que siste mas de simples camadas eram limitados e ex pressaram
pessim ismo sobre os si stemas de multicamadas . Eles ana lisaram matematicamente o Perceptron e demonstraram que
redes de uma camada não são capazes de solucionar problemas que não sejam linearmente separáveis. Como não
acredi tavam na poss ibilidade de se construir um método de treiname nto para redes com mais de uma camada, eles
conc luí ram que as redes neurai s seriam sempre suscetíveis a essa limitação, dai a diminuição do interesse em Redes
Ne urai s no s anos setenta.
Cont udo, o desen vo lvimento do a lgoritmo de tre inamento backpropagati on, por Rummc lhart, H inton e
Willia ms em 19R6, precedido por propostas seme lhantes oco rri das nos anos 70 e HO, mostrou que é poss ível treinar
e fi cientemen te redes co m camadas intermediári as, resultando no modelo de Redes Neura is Arti tlc ia is ma is utili zado
atua lmente: as redes Percept ron Multi camadas (MLP). treinadas co m o algoritmo backpropagati on.
O recente in teresse no campo de redes m~ ura i s está de volta inspirado pe los novos desen vo lvimen tos em
a lgo ritmos inte li gentes, c ircuitos ana lógicos VSLI (very large scale integrated ) e técnicas de processamento paral e lo.
(Jang; S un ; Mizutani , 199 7) .

4. MATERIAIS E MÉTODOS
O materi al utilizado to i bas icamente um microcomputado r eq uipado com o sotlwa re Matlab® versão 7.0
(re lease 14), incluindo o toolbox de redes neurais. A metodo logia para a realização do trabalho segue basicamente a
scqüência das tàses de construção de uma rede neural.
Para se atingir o objeti vo proposto, (que consiste em determin ar uma red e neural capaz de representar de
modo fidedi gno o comportamento de um equipamento que apresenta fe nômenos complexos de transferência de massa e
interação de partíc ulas numa hid rod inâmica compli cada) toram criadas a lgumas redes neura is com di fe rentes
arqu iteturas, fun ções de trans ferênc ia e número de neuró nios. A rede mais promissora, avaliada a pari tr dos resultados
obtidos, deverá ser ~sc o lhid a pa ra a reali zação das simulações.
A ma ior dificuldade nesse po nto do trabalho é a construção de uma rede que não sej a superdimen sionada
nem sub-dimensionada , dada a enorme liberdade que se tem para construir uma rede neural. É sabido que esse pro blema
pode ser so luc ionado com outra fe rramenta de otimi zaçào como o A lgoritmo Genético, por exemplo. Porém a
rea li zação desse trabalho específico aumentaria a di stânc ia até o objeti vo fi nal prev iamente estabel ecido. Essa
poss ihi lidade poderá ser investigada em trabalhos futuro s, mas está além do escopo deste trabalho.
A idéia, então, fo i co nstruir redes neura is ana lisando-se o número de dados di sponíve is (as in formações a
sere m ajustadas) co m re lação ao numero de pesos e bias das redes (graus de liberdade), além de observar também q ual
o algoritmo de treinamento, dentre as variações do hackpropagation, era mai s efi ciente, bem como as funções de
transferênc ias e as funções de erro.
Os dados ex perimentais utilizados foram o btidos (em laboratório) por Fernandes Júnior (2002), tendo s ido
vá lidos 37 po ntos ao todo. Após o tratamento desses pontos, seu número reduz iu-se a 24. Esses pontos foram
se lecio nados de modo a representar de forma significativa uma reg ião o peraci onal bem de fini da, de modo que os
val o res util izad os sej am essenci a is a essa representação. Com relação à obtenção dos dados experimentais é importante
ressaltar o erro inerente a med ição do teor de ó leo em água. Embora ex ista um grande número de métodos para
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determinação do Teor de Óleos e Graxas (TOG), não há um consenso entre os pesquisadores, indústrias e agências de
regulamentação sobre qual método é o mais adequado para aplicação cm águas produzidas (Evangelho et ali, 2002). No
trabalho de Femandes Jr. o TOG foi medido seguindo o Manual de Treinamento (MT- 37- 0084- O de 10/04/ 1998)
e, sabendo da imponância dessa variável no desempenho do equipamento, a imprecisão repassada a rede neural pode
causar uma dificuldade a mais paro se obter um valor ma1s próximo do real. Ou seja, a mesma dificuldade que os
equipamentos e métodos têm paro a determinação do TOG, a rede neural pode ter quando determinar a recuperação do
óleo pelo equipamento. Essa imprecisão pode ter causado também um comportamento quase que caótico com relação a
porcentagem de ó leo recuperado, ou seja, essa imprecisão tomou mais difícil a determinação de um componamcnto
padrão pela rede neural. Por isso o range do teor de óleo na entrada também foi controlado, para que esse
componamento caótico não fosse maior. O range das variáveis pode ser visualizado na Tabela I.
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De posse dos dados e sabendo os limites de cada variável, os dados foram normalizados e em seguida
iniciado o treinamento. O treinamento segue uma metodologia paro que seja posslvel saber posteriormente se a rede foi
bem treinada, além de informações acerca das comparações entre as diversas redes testadas. Para esse trabalho foram
construídas quatro redes neurais diferentes, duas com uma e duas com duas camadas ocultas. A Tabela 11 seguir, ilustra
a configuração de cada rede.
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O grupo de dados utilizado no treinamento de cada rede foi dividido em outros quatro grupos menores (A, B,
C e D), com quatro pontos cada um, sendo reservado oito pontos única c exclusivamente para validação do treinamento.
O treinamento foi realizado por etapas. Na medida em que o grupo A era utilizado paro o treinamento, os demais grupos
eram utili1..ados pa.ra a simulação, até que no fmal todos fossem utilizados para o treinamento e restasse apenas o grupo
separado apenas para a simulação. Esse método permite traçar curvas características do treinamento da RN e, assim,
saber se o mesmo obteve êxito. Após realizar esse procedimento para todas as redes, foi determinada a mais promissora,
sendo ela escolhida paro realizar as simulações objctivando mapear uma considerável região de operação do
equipamento que está compreendida dentro range das variáveis de entrada.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

r;

A Rede Neural considerada promissora para
esse trabalho foi a RN 2. A seguir, na Figura 2, é
mostrada a sua curva de aprendizado que é
earactcrfstica do aprendizado das redes oeurais. A
curva
chamada
Gcneralization
mostra
o
componamento do erro médio quadrado (MSE) dos
pontos simulados que ainda não foram incluídos no
treinamento. E Rccall é o MSE dos pontos que já
foram incluídos no treinamento. Conforme são
adicionados novos pontos ao treinamento, o MSE
diminui para os pontos simulados (n!lo conhecidos
ainda pela rede) e aumenta muito levemente para os
que ela já conhece.
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Figura 2. Curva característica do aprendizado de
uma Rede Neural.
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O erro relativo dos pontos simulados para validação da rede variou entre O c 16%, apresentando um valor
média de 6,85%. o que para uma primeira previsão desse complexo sistema de Hquidos é muito bom. Isso significa que
uma simulação realizada por esta rede possui em média um aceno de 7% para mais ou para menos.
A Figura 3 apresenta os resultados da simulação utilizando a RN 2 para a recuperação (%) em função das
variáveis de entrada teor de óleo (ppm) e vullo (Uh). As demais variáveis permaneceram constantes: altura de 0,75m,
agitação de 750 rpm razllo 0/A de 113. Os valores variaram dentro do range. Ao todo foram realizadas 120 simulações
para gerar o gráfico. Da mesma maneira, a Figura 4 também apresenta resultados da simulação para as variáveis teor de
óleo c agitação, permanecendo as demais constantes: altura lm, razão O/A 1/3 e vazão 80Lih.
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Figura 3. Gráfico de superfície gerado pelas
V!lrÍÁVP.Í~ IPOr t!P.
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Figura 4. Gráfico de superfície gerado pelas
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A figura 5 mostra ainda a superfície gerada pelas variáveis teor de óleo e razão 0 /A, tendo as demais seus
valores fixados em: altura I m; vazão 80Uh; e razllo OlA de 113. A Figura 6 ilustra o comportamento da recuperação em
funçllo do teor de óleo e da altura da coluna. Todas as simulações foram realizadas dentro do s limites estipulados de
cada variável.
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Figura 5. Gráfico de superficie gerado pelas
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Figura 6. Gráfico de superfície gerado pelas
variáveis altura da coluna e teor de óleo.
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6. CONC LUSÕES
A utilinção de redes neurais para a simu lação do comportamento do MDIF mostrou-se promissora. A partir de
um limitado conjunto de dados experimentais, obteve-se o mapeamento das regiões de operação do equipamento. Além
disso, os resultados foram obtidos sem a necessidade do conhecimento detalhado dos aspectos fenomenológicos e
hidrodinâmicos inerentes ao MDIF.
As simulações realizadas permitem predizer a eficiência de separação de misturas óleo-água com uma margem
de erro da ordem de até 20%. O fato de três pontos, dos oito utilizados para a validação da rede, responderem por 65,4%
do total dos erros relativos, não permite ainda que se determine se: (I) eles são pontos desprezíveis, devido à inOuência
de fatores tais como a alta salinidade da água do mar, a reutilização do solvente e sua posterior mudança ou ao arraste
de solvente na água; (2) se são erros inerentes a medição do teor de óleo; ou (3) se sllo erros da própria rede neural.
Ainda assim, o maior erro relativo para um ponto experimenta l não ultrapassou os 16% o que ainda pode ser
considerada uma boa margem de erro, levando em conta, principalmente, a complexidade dos fenômenos envolvidos.
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Encontra-se em tàse final de montagem, no Pólo de Guamaré , uma unidade em escala piloto do MDIF. Os dados
gerados na operação dessa unidade serão futuramente utilizados para treinamento c validação da rede.
Trabalhos futuros podem ainda avaliar a influência de outras variáveis na recuperação de óleo, tornando a rede
mais fidedigna ao funcionamento do equipamento.
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