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RESUMO
O objetivo deste trabalho é melhorar a eficiência de separação de dispersões e/ou emulsões de óleo bruto em água,
usando um novo tipo de design de misturador-decantador chamado MDIF (Misturador-Decantador baseado na Inversão
de Fases). O metódo de inversão de fase é usado para diminuir a distância entre as gotas da fase dispersa e a interface de
separação. Esta diminuição ocorre quando se transforma as gotas portadoras em " micro-decantadores". O novo
equipamento foi usado para tratar águas residuai s com alta concentração inicial de óleo (de 2000 a 4600 ppm) que são
geralmente presentes na indústria de petróleo. Um método baseado em uma análise dimensional foi usado para predizer
a eficiência de separação. Este leva em conta as circulações internas induzidas nas gotas portadoras durante sua
formação e a deformação da superfície destas gotas quando elas se deslocam através do leito orgânico. A dissipação na
gota e o aparecimento de gradientes de superfíc ie te ndendo a imobilizar a interface també m são consideradas. As
eficiências de separação preditas estão de acordo com os resultados ex perimentais.
PALAVRAS-CHAVE: Tratamento de efluentes. água residual, misturador-decantador, inversão de fase, design de
equipamento.
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I. INTRODUÇÃO
Em muitos processos industriais, são produzidas
antes do descarte no meio ambiente. O tipo
principalmente relacionado às características da
gotícula maior que IOO~m. o tratamento mais
Hazlett, 1969 ; Treybal, 1963 ).

dispersões líquido-líquido finas e estáveis que precisam ser separadas
de equipamento empregado para tratamento destes sistemas está
dispersão. Para emulsões primárias que têm um diâmetro médio da
comum é a separação por gravidade (Wakeman e Tarleton, 1999;

A eficiência de um separador por gravidade depende do próprio design hidráulico e do tempo de residência da fase
dispersa para uma determinada velocidade de sedimentação. Conseqüentemente suas dimensões são determinadas pela
taxa de sedimentação da gotícula e pela taxa de coalescência de gotícula na interface.
De acordo com Hadjiev (2004, 1995). Paulo et a/. (1994). Mcketta (1993) e Hanson (1971) o aumento da taxa de
sedimentação, baseado na teoria de carregamento superficial de Hazen, também pode ser alcançado quando se utiliza o
chamado "método de inversão de fase". Este método possibilita eliminar a necessidade de construir grandes áreas e/ou
volumes. O método mantém as vantagens da separação por gravidade: design simples, fácil operação e baixos custos
globais.
Infelizmente a separação por gravidade não tem êxito quando dispersões líquido-líquido com gotículas pequenas (na
faixa de I O- I ÜÜf!m) têm que ser separadas. Uma tentativa de solucionar esse problema é o uso do "método de extração
por solvente" onde a separação da gotícula é melhorada pela injeção de solvente na dispersão inicial. O método é um
processo contínuo de dois estágios onde a dispersão primária e o solvente são introduzidos em uma unidade de mistura
para formar uma "dispersão secundária", sendo posteriormente separada em um separador vertical à inversão de fase . O
misturador é usado para transferir a fase inicialmente dispersa na forma de gotículas para o solvente.
O objetivo principal deste estudo é mostrar a possibilidade de melhorar a eficiência de separação, no caso de emulsões
e/ou de dispersões de petróleo bruto em água (água residual que vem da indústria de petróleo), usando o método de
extração por solvente e um misturador-decantador operando com uma inversão de fase chamado MDIF (MisturadorDecantador à Inversão de Fases). A meta é tratar a água residual para obter concentrações de 20 ppm de óleo e graxas,
que é o teor máximo permitido pelos órgãos ambientais federais (Resolução CONAMA no 357 de 17/03/2005).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O aparelho MDIF permite a operação em dois regimes hidrodinâmicos na câmara de decantação: o regime com leito
relaxado associado à formação de gotas portadoras relativamente distantes umas das outras, e o regime de leito denso
associado à formação de um pacote de gotas não coalescidas.

2.1. Separação com Leito Relaxado
A análise dimensional é freqüentemente usada para ajudar na interpretação de fenômenos complexos que envolvem
muitas variáveis. A equação I assume que a eficiência de separação, E, é governada pelas propriedades físico-químicas
do sistema, diâmetro médio da gotícula, vazão da fase contínua e algumas características geométricas do aparelho.
Assim:

E= fÍp 0 ,p,q,J.lo,J.1,,.1 ,cr,f?,d,dN,H, VN)

(l)

Algumas destas variáveis, isto é: o diâmetro de furo dN, a velocidade das gotas no furo VN e as propriedades de físicoquímicas do sistema determinam a formação da gota portadora. O diâmetro D pode ser facilmente calculado na predição
do tamanho da gota de acordo com a velocidade nos furos (Hadjiev et a/. , 2000; Chiavenato, 1999; Treybal, 1963). Os
resultados experimentais mostraram que as eficiências de separação mínimas são sempre observadas para os mesmos
valores de NRe· Assim a intluência da circulação interna induzida na gota portadora durante sua formação foi levado em
conta usando este parâmetro. A relação entre a força de viscosidade, a força de tensão interfacial e a força inerciai
também foi introduzida usando o número de Ohnesorge Z, de acordo com a equação 2:
(2)

Durante o seu movimento através do leito orgânico uma gota pode se deformar e a deformação opõe-se a tensão
interfacial. A observação do transporte da gota através de sistema de vídeo de alta velocidade, tem mostrado que além
da deformação, a interface se desloca com o líquido em volta. Esta mobilidade interfacial parece se opor a dois
fenômenos: dissipação na gota e ocorrência de gradientes de tensão interfacial que tendem a imobilizar a interface. Para
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levar em conta os efeitos durante o movimento no leito orgfmico fo i intrmlu1.ido o número Morton N,\1.,. conforme
eq uação 3:
..

NM, = g·!Jpp ,,, lp,,,

l

l

~

{3)

· (J'

G rupos dime nsion ais tais como: d/dN. d/D e D/H., são usados para caracterizar as co ndiçi\cs o peracio nai s c o efeito da
viscosidade da gota e da fa se o rgânica (!t/[1 ,,. 1).
A análise no~ leva ao seguinte grupo din1ensional e variáveis co nforme mostra a cqua,;in 4:

E= fI (d!d,v),( J)/H,).(d/J) ).7..N11 ,.N"'' ,u,/u,,11

(4)

Depois de avaliar os coc.:lici entes por tentativa c errn. ohtc.:vc-sc a cq u;u;ão final 5:

E= 58ó.73 + 14.245 xLnl( dltf,)(J)III,/'"(dll>/'x Z xN11 ,

11
"''

(Jt.l!l ,j'

14

I

(5 )

O cálculo do di âmetro D é kito pela equação 6:
f)

= 0.4ó47x N,,.

(! (J'\2./

(Ó)

Muitos resultados experimentais conlirmaram que em todos os casos quando o parâmetro X=(d/d N)(D/H) 14 (d/D) 2 2. Z
0 14
14
11
.NM., . '' {[t./fla4 )"· excede 1.10. a separação.: praticamente tota l ( Hadji ev et 11/.. 2000). Abaixo de ste va lor a
eficiência de separação pode ser ca lculada usa ndo a equa,·ão 5. Neste caso. o desv io médio e ntre a equação proposta e
oa dados experimentaia é de aproximadamente± 7"/r .

2.2. Separação com Leito Denso
Uma possibilidade de aumentar o tempo de rc.:sid.:ncia e diminuir a circulação intc.: rna é dada pc.:la pre sença de um lei to
de gotas não-coa lesc idas denominado de Leito Denso podendo ser visto na Fi gu r;o I . Seg undo Ritccy e Ashhroo k
( 1979) estes leitos são muito úteis no caso de separações de dispersõe s finas porque permitem um maior tempo de
residência na câmara de decantação.
Esse modo de operação é se mpre possível quando 11< 1,.•
sendo t 1 o tempo de fo rmação da gola portadora e 1, o
te mpo de coalcscê nc ia na interface orgú nico/águ;t.
Aumentando a vazão específica é possível aumentar a
altura desse leito e respect iva mente a e fici ê nc ia do
aparelho. Nesse caso o tempo de resid ência total (1,,,, l da
gota portadora na fase orgânica é dada pela equ;u;ão 7:
f nor

=

!,.

+ r,

(7)

o nde. t, corresponde ao tempo de residência da gota antes
da formaç ão do le ito denso e o t" é o tempo de residênc ia
de gotas não-coalescidas no leito orgflnico. co mo pod~ ser

visto na na eq uação X:

'" =H" (I - 1:,) S".'' I Qtat

(Xl

Fig ura I. Regime de leito denso.

Hb (m) é a altura do lei to de gotas não-coalcsc idas. f;h (m '
1
.tn ) a porosidade do lei to c s"l' (m') é a área da illlcrfacc
orgâni co-água e Q101 é a vaz::to Lot ai do sistema.

3. EXPERIMENTAL
3.1 Origem do Efluente Industrial
Uma amostra real de ó leo bruto disperso c m ;Ígua. fornec ida pela PETROBRAS/lJN-RNCE (Campos de Xaréu c Atum .
Bacia do Ceará! Sui:<-Bacia Mundaú). é usada neste trabalho. Esta ügua residual fo i coktada antes do trata mento
convencio nal na planta da Petrobras. Para todas as amostras . a concentraçi1o de úlco na ügua re sid ual era maior que a
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4uamidade permitida pela i<:gislação. 4ue torna nc·cessürio '' tratamento antes do
usada para alimentação do MDIF.

desc;~rte

final. Esta água residual foi

3.2 Propriedades Físico-Químicas do Sistema
O diâmetro das gotículas de óleo variam I O a I0001.1111 (de acordo com medidas anteriores da Petrobras). A
concentração de óleo nas dispcrs<lc s estão na faix;~ de 40 a 4.600 ppm. A Tanela I mostra as propriedades físicoquímicas da água residual e da aguarrüs (mistura de hidrocarbonetos). que é a fase orgânica usada corno solvente.
rabeia I - p roprie d ades de fJSico -qullntcas do s1stema.
Propriedades
Densidade [kl(!m-']

Água Residual
1055

Viscosidade [Pa.s]

1.1

Tensão Superticiai[N.m' 1j

55.2

Tensão

Aguarrás

X

1
Interfaciai[N.m' ]

760

I() ·'

X

1,5 x l<r '

I <r'

22.21 x

1<r'

27.29 x lO -'

3.3 Unidade de Tratamento MDIF
O MDIF foi projct;~do no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFRN em p;~rce ri;~ com a Petrohras
( E&P-RNCE). O protótipo está instalado no laboratório de Tecnologia dos Materiais do curso de Engenharia Química
da UFRN. Trata-se de um eljuipamento mais compacto. de disposi<;ão vertical capaz de tratar até três vezes mais o
vo lume trat;~do por um ;~parelho wnvcncional (Paulo t'tlll. 1994). O MDIF é constituído das seguintes partes: Câmara
de Mistura, Prato Perfurado, Câmara de Decantação c Câmara de Separação. O esquema da instalação experimental é
apresentado na Figura 2.
Inicialmente ;~s fases são introduzidas no mistur;~dor por meio do.! bombas de cavidade progressiva da marca Netzsch.
Na câmara de mistura (I). a água contaminada com ól<!o bruto (fase aquosa) é misturada à aguarrás (fase orgânica)
através de um agitador mednico convencional. O aquoso é introduz.ido primeiramente (meio continuo) de tal forma 4ue
o orgânico. adicionado posteriormente numa razflo volumétrica menor, torna-se o me io dispe rso. A agitação promove
uma melhor dispersão entre os lí4uiuos. Em seguida. a mistura é forçada ;~ passar pelo prato perfurado (2) onde são
geradas as gotas portadoras (3 ). A gota portadora gerada entra na câmara de decantação, previamente preenchida pelo
orgânico (4 ). tornando-se agora o meio disperso. f: importante perceber que cada gota portadora gerada trabalha corno
um "micro-decantador''. Desta forma. a gotícula de úlco contida no interior da gota portadora. deve percorrer somente o
diâmetro desta para alcançar a fase orgânica (aguarrás). Urna coalescência tipo gotícula -gotícula de óleo pode acontecer
dentro da got;~ portadora resultando em um aumento na velocidade de ascensão. c então. reduzindo o tempo de
coalescência (Paulo. 1996). Por ação da gravidade. a got;~ portadora percorre todo o leito orgânico na câmara de
decantação até c heg;~r na c:âmara de separação. onde se encontra a interface principal entre as fases (5). Durante o
trajcto. as gotículas 4ue estão no interior das gotas portadoras são removidas .
As análises para TOG (Teor de Óleos e Graxas) das fases
aquosas na entrada e saída do equipamento são
realizadas pe lo método gravimétrico baseado no
Standard Methods n°. 5520 F. 1995.
A eficiência de separação é medida para várias vazões e
percentuais de fase orgânica. A eficiência de separação
global ( ET) é calculada de acordo com a equação 9:

E-r=

~i~_ - Cl)u!lx 100(% )

(9)

C;n

Os dados experimentais neste trabalho representam
valores obtidos de 150 a 200 medidas (no caso de
distribuiç<lcs de tamanho de gotas portadoras e gotas
transportadas "gotículas" ) e 30 a 40 medidas em
condiç<les de estado estacionário.
Fi!;ura 2. Instalação experimental.
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No caso de baixas concentrações iniciai s ( 12 - I X mg/1) o s e rros nas estimaçi\es para a eficiência de separação não
excede m 13%. enquanto a concentrações mais altas ( 1600 - 1900 mg/1) eles estãl' abaixo dos Yif·. Em todos os casos a
reprodutibilidade foi muito boa.

3.4 Sistema de Vídeo de Alta Velocidade
Fotos fe ita s cm um sistema de vídeo de a lta velocidade mostram que durant e a sedimentação das gotas portadoras. a
velocidade das circulações inte rnas está diminuindo e alguma coa lescêneia entre as gotículas é nbservada. Por outro
lado a coalescência na interface óleo-gota portadora é impedida pela presença deste movimento interno. Assim a altura
do leito o rgânico pode intluc nciar o processo de se paração cons idcravc lmcnlc. Ao mes mo tempo as gotas portado ras
assumem forma lisa, e lipsoidal , e caem cm padrão zigue-zague ou espiral. Este movimento aume nta a dissipação e o
amJste . e a ve locidade pode de fato diminuir com o aume nto do diâmetro da gota portadora. mas não aume nta a
separação dev ido aos fenôme nos que ocorre m durante a coa lescê ncia na int e rface orgünico-üg ua . O mesmo sistema
vídeo é usado para obse rvar estes fen ômenos. Fo i determinado que a drenagem do filme entre uma gota portadora e a
inte rface pode ser tão vigorosa que alguma dispersão da fase orgânic a pode acontecer.
Alg umas destas gotícu las '·recé m-formadas" são tão pequenas que e las pode m se r a rrastada pela fase contínua podendo
a lte rar a ctic iê nc ia de separação. Es ta o bser vação é confirmada por aná li se gra nul o mé trica do e lluc nte. Populações de
gotíc ulas diferentes daquelas na dispersão do inlluente foram detec tad as.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Separação com Leito Relaxado
Usando o equipamento MDI F e o sistema ó leo bruto-ág ua residu al. são estudados a intluén c ia da conce ntração de t\ Jeo
inici a l. a razão volumé trica orgânico (so lven te )/aquoso. e a va zão total sobre eficiênc ia de separação.
Considerou-se o caso e m que o tempo de formação da gota portadora é ma ior q ue o te mpo de coa lescê ncia na inte rface
o rgânico-ág ua (1,. > lc). Esse modo de ope ração é se mpre possível para bai xas vazücs Q,.,, c bai xas te nsões intcrfac ia is.
Neste caso o núme ro de gotas po rtadoras no le ito orgâ nico permanece relati vame nte pequeno . Para um tempo de
residência t, o número tota l de gotas portadoras N. no leito orgânico. é de term inado pela equação I 0 :
( I())

N = ( Q,,!D ). t,

Para o caso em 4ue o separador baseado na inversão de fa se. o pe ra com o leito re laxado. vcritica -se a inlluência sobre a
e tic iê ncia de separação, da fase orgânica contida na di spersão primária Qo/Qaq, da velocidade de !luxo (V Nl nos furos e
do d iâmetro da gotícul a. As ex periências são rea li zadas co m diâmetros médios das gotículas de O.ó . l ()"' a 1. 1 m. V ~
de 0.05m/s a 0.09m/s (veloc idades do llu xo referentes à seção transversal do aparelho (Q,.,,) de 6.4 m 'lm'.h a I 2.7
m·' !Jn 2 h) e teores da fase o rgânica de 2.5'/r a 15%. Os resultados da Tabela 11 mostram uma leve inlluência do teor da
fase orgân ica no processo de separação . T ê m-se apenas I 0 % de aumento na eficiênc ia sobre toda a fa ixa. Isto confirm a
as obse rvações fe itas co m o sistema de vídeo relati vo ao
processo de coalescênc ia dentro das gotas po rtadoras.
T abela II - lnlluê ncia das condi ções ope rac io nai s
A umentando o teor das gotículas de ó leo dentro da gota.
na efi c iê nc ia de separação.
este processo é aumen tado. Pode -se assumir que a ltas
3
d(J.!.m) Q "'" (%) Q101 (m /mz. h) E(%)
conce ntraçôes de ó leo darão um aumento mais
100
99.0
12.7
2.5
sign ificativo na efic iência, mas na realidade. a
97.0
2.5
I 2.7
80
concentração de saída em água está aumentando
60
2.5
12.7
82.2
cont inuamente co m a q ua ntid ade de ó leo. Diante disso.
60
12.7
87 .1
e m todos os casos a eficiê nc ia de separação diminui
12.7
!19 .2
óO
lO
li ge ira mente com a vazão e també m co m a ve locidade da
(i()
92.1
I 2.7
JS
dispersão através do furo A efici ência de separação
au menta com o aumento do diâmetro médio da gotícu la.
100
99. 0
5
12.7
9H.2
5
12.7
80
Usando di s pcrsi\cs de 5 % de ag uarrüs em ág ua. a
!O
12.7
99.0
80
inlluência da a ltura do le ito orgânico (H.,) na eficiê nc ia
3.7
10.2
IJ5.X
60
d e se paração l amb~m foi es tudada . O diàmetro da gota
2.5
10.2
98.4 I
80
1
portadora fo i man tido constante em D = 1.44 ]()" m e a
ó.4
94 .5
60
5
e mulsão inic ial sempre teve o mes mo difunetrn méd io de
60
lO
95 .3
6.4
gotícula de 60 ftlll c a mesma di stribuição de tamanho de
(i()
15
6.4
97.1

o-'

s

gota. Foram estudadas vúrias alturas de leito orgüni co e
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E,

algm1s rcsul!ados são mostrados na Figura 3.
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Figura 3. Influê nc ia da altura da camada
orgânica na eficiência de separação total.
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Os experimentos foram reali zados usando uma veloc idade
de flu xo cons tant e nos furos (V Nl de 0.06 m/s (velocidade
de flu xo refe re nte à seçüo tra nsversa l do aparelho (Q,.,,)
7.74 m '/ m ~. h ). Os resultados mostram que, para um maior
tempo de residência, me lho r é a separação. Para uma altura
baixa do leito orgânico (abai xo de lm) a eficiência de
se paração em gera l aume nta rap idame nte ao a umentar esta
a ltura (apro ximadame nte de :10% para 60% de aumento
nes te parâmetro). Mas a e levação adicional do H,. leva a
menores mudanças na e fi c iê ncia e finalmente, quando se
a umenta a altura do leito orgánico de I .5 para 2 m (30% ).
ocorre a uma mudança desprei.Íve l na efic iê nc ia de
separação (aproximadamente 2.5%). De uma maneira
ge ral. não é mai s poss ível me lhorar signific ati vame nte a
se paração utilizando este parâmetro. Estes resultados
podem ser atribuídos principalmente à prese nç a de
circulação interna dentro das gotas portadoras.
O uso do sistem a vídeo do contírmo u a prese nça de
c irculação nas gotas mesmo nos casos o nde a gota
portadora te ve um di âmet ro de 0 .62 . 10··' m. Para os
resultados a presentados na Fi g ura 4 . pode ser visto que
enq ua nto o d iâ metro da gota po rtado ra aume nta três ve;.cs
(de 0 .62 para I ,74 mm ), o número de Reynolds (Re)
a umenla conside ra velmen te (de 5 a 70) e ass im ultrapassa
a velocidade terminal da gota (Paulo era/., 1994). que para
es feras rígidas deve ser levado em conta devido tam bé m à
ci rculação inte rna.

80

70

60

50
0,5

1,5

2
O( mm)

Figura 4. In fluênc ia do diâmetro da gota
portadora na e ti c iê nc ia de separação g lobal.

Todos os resu ltados mostram que usando o separador
baseado na inversão de fase sem o le ito denso é possível
obter boa efic iênc ia de separação (E>97% ). Se a dispersão
apresentar got ículas com diâmetros acima de H0-90Jl m, um
le ito orgânico sufrcie ntemente a lto deverá ser usado .

4.2. Separação com Leito Denso
Uma série de experime ntos foi realizada com o sistema aci ma mencionado usando es se regi me hi d rodin â mico de
operação. O diâmetro da gota da dispersão inic ial fo i se mpre ma ntido cons1a nte e igual a 60 Jlln. a a ltura do le ito
orgânico sendo I m. o teor de o rgân ico ini c ial 5%. A vazão to tal variando de 4.7-13 m' m-2h-' e a a ltura do leito de gotas
não -coalesc idas na fai xa de 0.02 - 0.25m . Alguns va lores numéricos para a influência da vazão sobre a altura do leito
de gotas portadoras não-coa k sc idas e a c tíc iênc ia de separação são apresentadas na Tabela III. Co mo pode se r visto,
quando se aumenta a vazão (o u a altura). a eficiê ncia a umenta. Isto é porque um aumento na altura do le ito res ulta no
aumento do tempo de residê nc ia. No nosso caso o uso do leito de gotas não-coa k sc idas de 0.23 m c m altura a umen ta o
tem po de residência cm cinco vezes (de 10. I a 50s). O mes mo tempo de residê nci a pode ser obtido usando um le ito
rel axado de 5 m de a ltura.
Tabela III -Influênci a de vazão sobre a altura
Como
foi
d ito.
e sse
parâ metro
se mpre
aumenta
do le ito c eficiência de separação.
sign ifi cati vamente na faixa de menor altura ll o le ito (de 64'k ü
Q,..
Hb E( %)
H" = 0.05 m pa ra apro ximada mente 90'Yr· a H b 0 .20 m). Então
Sistema
(m3 m' 2 h' 1)
(m)
as m udanças são menos importantes c res ultam num aumento

=

desprezível na efici ê ncia de separação (I 'Ir de au mcnw na
e fi c iê nc ia para 15% de aumento da ahura) . Uma si mples relação
pode ser proposta para a vali ar esta e fici ê ncia. conforme pode ser
\·isw pela equac;üo I I:

E = 120.4 + !9.05 x ln (11, ) /'Yr I

( li )

onde a a ltura do leit o de gotas não-coa lescidas ( H,l depende da
Yazão por unid ade de supcrfíc ie Q. H:i uma llcpendí:ncia di ret a
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4.730
5.9 10
7. 130
lU 60
9 .480
10.640
II .820
13.040

0 .050
0.065
0.080
O. I 00
0 . 130
0 . 155
o.195
0.230

64
67
72.5
76

82
86
90
91

XXI ENTMME- Natal-RN, novembro 2005.
entre ln H 0 e ln Q, e a inclinação depende das
propriedades físico-químicas do sistema. Os dados da
III
permitem
determinar
a
relação
Tabela
correspondente, como pode ser vista na Figura 6. Esta
relação é dada pela equação 12:

H, 0.30 ,----- --

-

0.25
0.20
0.15
0.10

H" = 0.0241.e x.;oxt.x

(12)

0.05

0.00

onde X=[QxNM .."·' "x( f)l..,~)x(llp/p., 4 )"'-' l descreve
satisfatoriamente a mudança em Hh com a vazão(± 6%) .
Deve ser mencionado que os desv ios observados podem
ser atribuídos aos erros nas medidas da altura do leito.
4
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0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Qcr/)l-(t.p/p aor'·s.Mo0,149
Figura 5 . Influência da vazão total e propriedades
físico -químicas sobre a altura do leito.

4.3. Experimentos com a Água Residual Industrial
As vantagens do método de extração por solvente são apresentadas na Tabela IV, onde são comparados os resultados
obtidos com e sem a injcção do solvente no misturador. Testes com várias rat.iies 0/ A foram realizado!> com teor do
óleo constante na alimentação (8X ppm) e uma vazflo constante de 10.64 m ' m 2 h 1. A baixa concentração inicial foi
selecionada por causa das mais baixas eficiências de separaçflo nestes casos devido aos feni\mcnos que acontecem
durante coalescência na interface de óleo-água já citados. Como pod.: ser visto. uma quantidade pequena de solvente
pode aumentar a eficiência de separação consideravelmente. enquanto altos teores de solventes não influenciam este
parâmetro sensivelmente. A injeção de solvente no misturador permite extrair as gotículas de óleo bruto para as gotas de
solventes maiores formadas durante a mistura. É possível, controlando a velocidade de agitação. controlar os diümetros
das gotas e então melhorar e acelerar a separação.
Tabela IV- Influência da injeção de solvente na eficiência de separação.

As experiências também foram realizadas a uma velocidade de agitação .:onstante de 650 rpm e uma altura do leito
orgânico no decantador de I m usando concentraçôes de óleo na entrada na faixa de XX a 4600 ppm. uma rat,ão 0/ A de
0.2 e vazões totais de I O a 16 m'. m·'.h·'. O diâmetro da gola portadora D = 3.5 ± 0.1 I()" 3 m foi mantido constante
durante todas as experiências. Os resultados apresentados na Figura 6 contirmam o fato que o maior teor de ó leo na
alimentação, melhora a separação. Como pode ser visto, em todos os casos as eficiências de separação foram da ordem
de 80% a 99,6% o que representa concentrações de saída menores que 20 ppm de óleo bruto. Para concentrações de
entrada de 88 ppm a eficiência de separação obtida é aproximadamente X5%, enquanto que para concentração de
entrada de 4600 ppm esta eficiência é de 99,6%. A menor eficiência de separação para baixas concentrações pode ser
atribuída aos fenômenos que acontecem durante coalescência na interface orgânico-água. Para isto foi mostrado que a
drenagem do filme entre urna grande gota portadora c a interface pode ser "vigorosa" c alguma dispersflo da fase
orgânica pode acontecer. Algumas destas gotículas "recém-formadas" são tão pequenas que elas podem ser arrastadas
pela fase contínua podendo alterar a eficiência de separação. A contribuição do processo de coalcscência permanece o
mesmo para concentrações mais altas , mas em termo de eliciência de separação é menos importante.
Também deve ser citado que ao aumentar a vazão
à eficiência de separação aumenta ligeiramente,
conforme mostra a Figura 6. devido ao leito
denso. Desta maneira , separadores baseados na
inversão de fase podem aumentar a sua eliciência
de separação enquanto aumentam a vazão, o que
não pode ser obtido em decantadores por
gravidades nem em aparelhos coalescedores.
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Figura 6. lnlluência da vazão total na eticiência de separação
para v:irias concenlrac;ôcs de entrada.
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5. CONCLUSÃO
Este estudo foi r.:alizado usando o mt'todo de cxtrA·ão por solvente c o dispositivo MDIF (Misturador-Decantador à
Inversão de Fases). com respeito ao tratamelllo do t\leo hruto/:ígua residual. prove nientes dos campos de óleo de Xaréu
e Atum. O aparelho se apresenta como uma r.:al alt ernativa para soluc ionar problemas de separação, no caso de
gotícul as de ó leo finamente di spersas cm um meio a4uoso. Esta separação é de grand.: impo rtân cia quando uma ág ua
residual de boa l)Ualidade (contendo até 20 ppm de ó leo ) ti ve r 4ue ser descartada de plataformas de exploração cm alto
mar. O design vert ical do e4uiramc nto junto a sua hoa e fici ê nci a de separação (até 99.6%). fa z do MDI F uma
a lternat iva vi:ível no tratamento da :ígua res idual contaminada com óleo hruto . Ao mesmo tempo o estudo mostra que o
MDIF é um equipame nto si mrks de se traha lhar c de f:íeil manute nção . Al é m disso. o aparelho permite uma hoa
se paração no caso em qu.: a téc nica de !lotação o u o uso de c iclones não podem se r usados devido ao al to grau de
cmulsificação.
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