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RESUMO 

Petróleo, quando produzido, contém normalmente água que é proveniente da formação armazenadora ou da água de injeção. 
Esta água, chamada de água produzida, contém além de óleo livre, óleo emulsionado ou micro-emulsionado c muitas vezes 
não pode ser descartada dirctamcntc no ambiente. Os decantadores convencionais podem se mostrar não eficientes na 
separação de óleo emulsionado na forma de gotículas finamente dispersas. Neste caso, uma alternativa promissora para 
resolver o problema de separação óleo/água é feita através do método de separação à inversão de fases. Este método 
constitui a base do funcionamento de um novo modelo de misturador-dccantador de configuração vertical c que ocupa 
pequena área superficial. Esta última característica se torna especialmente importante, quando existe limitação de espaço no 
layout da planta industrial, por exemplo, uma plataforma marítima para exploração de petróleo. O protótipo de laboratório 
do equipamento denominado MDIF (Misturador-Decantador à Inversão de Fases) tem se mostrado eficaz no tratamento de 
águas contendo até 2000 mg/L de óleo na forma emulsionada. Este mesmo equipamento em escala semi-industrial foi 
instalado na entrada da ETE da Pctrobras c trata águas produzidas contaminadas com petróleo em baixas concentrações da 
ordem de 30 a 150 mg/L c vazões cfctivas de 320 m3/d (47,4 111

3 m·2 h- 1
). Os bons resultados na separação óleo/água, 

obtendo-se um efluente com teores de óleo c graxa (TOG) abaixo de 20 mg/L, ou seja, dentro da especificação necessária 
para descarte segundo a resolução CONAMA n° 357 - Art. 21 e 34 de 17/03/2005), associado à não dependência da 
eficiência de separação face à salinidade do meio, podem tornar o equipamento uma tecnologia alternativa no tratamento de 
águas contaminadas com óleo a baixas concentrações. Nesta condição os aparelhos convencionais não apresentam boa 
eficiência de separação, uma vez que as gotículas dispersas são muito pequenas (abaixo de 100 11111) e requerem um longo 
tempo de sedimentação. 

Palavras-chave: MDIF (Misturador-Dccantador à Inversão de Fases); Design de equipamento; Extração líquido-líquido; 

Separação óleo/água. 

ABSTRACT 

Oil is normally produccd with existing watcr in thc storing formation or injcction water. These waters, called produced 
watcrs contain bcyond frec oil, cmulsificd or micron-cmulsificd oil and many times it can not be discharged in the 
cnvironment. The conventional dccantcrs can rcveal low efficiency in the scparation of emulsificd oil which is in the form 
of droplets finely dispcrsed . ln this case, a promising altcmativc to solve the problcm of oillwater separation is made by 
means of thc mcthod of phase invcrsion. This mcthod constitutes the basis of operation of a new design of mixer-settler 
which has a vertical disposition and occupics small superficial arca. The last characteristic becomcs espccially important, 
whcn limitation of space in the layout of thc industrial plant cxists, for example, on a maritime platform for o ii exploration. 
A laboratory scalc unit of thc cquipmcnt callcd MDIF (Misturador-Decantador à Inversão de Fases) has shown high 
efficiencics on treating produced waters with up to 2000 mg/L of oil in thc emulsified form. This equipment in a semi
industrial scalc was installcd in thc entrance of the ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) of Petrobras. It treats 
produccd watcrs contaminated with oil in low concentrations from30 to 150 mg/L and throughputs of320 m3/d (47,4 111

3 m· 
2 h"1

}. Good rcsults in thc scparation of oil from produccd watcrs getting the necessary spccification for discharge on the 
cnvironmcnt (20 mg/L according CONAMA n° 357}, associatcd with a non-dcpendcnce of the separation efficiency with 
the salinity of thc systcm, can bccomc thc cquipmcnt an altemative in the water treatmcnt contaminated with oil in Jow 
concentrations. At this condition thc convcntional dcviccs do not prescnt good cfficicncy of separation since the dispcrsed 
droplcts are very small (below I 00 fliTI) requiring a long time of sedimentation. 

Kcy-Words: MSFI (Mixer-Scttlcr bascd on Phasc Inversion); Design of equipment; Liquid-liquid extraction; Oil/water 
separation. 
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L INTRODUÇÃO 

O protótipo de um equipamento cm escala scmi-industrial desenvolvido pelo Programa de Pós-grad uação cm Engenhari a 
Química da UFRN foi instalado na Estação de Tratamento de Eflucntcs- ETE do Pólo Industrial de Guamaré-RN. O 
equipamento dcnomidado MDIF (Misturador-Dccantador à Inversão de Fases) trata através de cxtração líquido-líquido (sem 
reação química) parte da água afluente à ETE onde os processos atualmentc adotados tem se mostrado de alto custo. A 
operação conduzida no equipamento, consiste em transferir o óleo disperso na água de formação para um solvente orgânico 
por meio de agitação mecânica. Depois da transferência se procede a separação das fases água tratada/solvente carregado 
cm petróleo. Esta separação se faz através de decantador de disposição vertical c suficientemente compacto. 

O princípio de funcionamento do misturador-dccantador à inversão de pode ser observado na Fig. 1, Paulo c outros ( 1994 }, 
Hadjiev (1995). De acordo com esta figura, a di spersão primária 0 /W gerada por agitação mecânica na câmara de mistura 
(I) objctiva a transferência do óleo da fase aquosa para a fase orgânica. Esta dispersão é forçada a passar através de um 
dispersar tipo prato perfurado (2) que separa o decantador do misturador. A fase originalmente contínua passa a ser a fase 
dispersa no interior do decantador sob a forma de grandes gotas (6), que contém pequenas gotas da fase preliminarmente 
dispersa. Durante o percurso das grandes gotas portadoras em dircção à interface ( 4), as pequenas gotículas transportadas 
constituídas de solventc+óleo se deslocam no sentido ascendente e coalcscem no leito orgânico de mesma natureza. As 
gotas não liberadas durante o percurso através da banda orgânica, podem ainda ser recuperadas próximo à interface (4). 
A fase orgânica carregada em óleo sai pelo alto do decantador (ORG) enquanto a fase aquosa representada pela água tratada 
é retirada na base do decantador (5). Com este método pretende-se aumentar a taxa de coalcscência, cm diminuindo a 
distância entre as gotas dispersas e a interface, uma vez que cada gota portadora jimciona como um microdecantador, 
Chiavenato (1999}, Fernandes Jr. (2002). 
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Figura I : Princípio de funcionamento do misturador-decantador à inversão de fases (fonte: Paulo c outros, 1994.). 

A eficiência de separação óleo/água é calculada de acordo com a Eq. I. 

E= Ce-Cs 
C e 

(l) 

Nesta equação, Ce é a concentração de óleo em água na entrada do equipamento c Cs é a concentração de óleo cm água 
tratada na saída do equipamento, ambas as concentrações são expressas cm mg/L. 
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A extrapolação de escala foi realizada utilizando os dados obtidos cm um protótipo de laboratório desenvolvido para tratar 
vazões de até I 00 L/h .. Utilizando o equipamento de laboratório foram tratadas as águas produzidas provenientes dos 
campos produtores com salinidade aproximada de 73.000 mg NaCI/1 c, também, a água proveniente da entrada da ETE do 
Pólo Industrial de Guamaré com salinidade aproximada de 1.200 mg NaCI/1. O solvente utilizado em ambos os casos foi a 
aguarrás mineral. O equipamento de laboratório mostrou uma eficiência de separação de até 92% no tratamento de águas 
oleosas na faixa de concentração de 500 a 1.930 mg/L. A eficiência obtida foi de até 76% quando a faixa de concentração 
do óleo cm água foi de 50 a 150 mg/L. 

O equipamento de campo foi projetado levando-se em conta um fator de escala de I 00 vezes, o que representa uma vazão 
média de I O m3/h. Todos os cálculos de extrapolação de escala levaram cm consideração o tratamento de águas oleosas com 
concentrações de óleo na faixa de 50 a 150 mg/L c como solvente a aguarrás mineral. Os dados obtidos na operação com o 
MDIF scmi-industrial foram tratados pelo método de Análise da Superfície de Resposta utilizando-se um software de 
Planejamcnto Estatístico Experimental. Devido problemas de abastecimento o orgânico utilizado foi o Querosene de 
Aviação (QAV), disponibilizado pela Petrobras, cujas propriedades físico-químicas se mostraram semelhantes àquelas da 
aguarrás mineral. Os resultados preliminares são promissores, pois nas condições mais favoráveis do planejamento 
experimental c concentrações de óleo em água na entrada do equipamento variando entre 30 e 50 mg/L., foram obtidas 
águas de qualidade especificada para descarte de acordo com a legislação ambiental vigente. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Sistema Estudado 

A fase aquosa objcto do trabalho é uma água contaminada com petróleo denominada 'água de formação ou água produzida' 
proveniente da entrada Da ETE. A fase orgânica utilizada é uma mistura complexa de hidrocarbonetos denominada 
"Querosene de Aviação (QAV)" obtida junto a Petrobras. As propriedades físico-químicas de ambas as fases estão na Tab I. 

Tabela I. Propriedades físico-químicas das fases do sistema estudado. 

Produto Densidade (p) Viscosidade (11) Tensão superficial (y) Tensão interfacial (y) 
103 kg/m3 10-3 Pa.s 10-3 N/m 10·3 N/m 

Agua de Formação 1,0022 0,851 70,48 26,50 
Aguarrás mineral 0,7429 0,769 25,30 

QAV 0,7841 0,910 27,14 32,67 

As concentrações são obtidas através do método padrão de determinação do teor de óleo e graxas (TOG) por radiação na 
região do infravermelho. O equipamento utilizado para estas determinações é o lnfraCal® TOG/TPl-1 Modelo HATR-T2 da 
Wilks Enterprise, Inc. Ressalte-se que este método tem sido adotado pelo CENPES para este tipo acompanhamento . As 
amostras a serem analisadas são coletadas em dois pontos distintos. Na entrada do equipamento é feita a coleta da amostra 
de água contaminada. A amostra de água tratada é coletada na saída da base da câmara de separação. As amostras de água 
contaminada c tratada são colctadas após ter atingido o tempo de operação do sistema (to), conforme Eq. (2). Esta equação é 
recomendada pela literatura (Trambouzc c outros, 1984), como regra prática para cálculo do tempo necessário para o 
aparelho atingir o regime estacionário, considerando que o escoamento se caracteriza como do tipo pistão (plug-in-flow): 

to= 7 t, 

onde, 
to= tempo para o sistema atingir o regime estacionário; 
t, =tempo de residência no interior da coluna (h) . 

O cálculo de t, pode ser feito através da Eq. 3, 

(2) 
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t,=Vc/Qt (3) 
onde, 
V c= volume de controle do MDIF= 3,8 m3

; 

Qt =vazão efetiva total (nhh) =Vazão orgânico+ Vazão aquoso 

2.2 Planejamento Estatístico Experimental 

A modelagem fenomenológica do processo é complexa devido a natureza particular do escoamento bifásico. Tem-se 
interações entre gotas transportadoras e possível entre gotículas transportadas. Optou-se, portanto, por um estudo de 
modelagem estatística. Para o estudo de modelagem da eficiência de separação do novo equipamento foi utilizado um 
software de Planejamento Estatístico Experimental. Este objetiva planejar atividades de forma que dados apropriados sejam 
coletados em tempo e custo mínimos. A análise destes dados por técnicas estatísticas é de utilidade prática para obtenção da 
variável resposta que é a eficiência de separação. A metodologia estatística escolhida é a das Supcrficics de Respostas. Esta 
técnica de otimização se baseia no emprego de planejamentos fatoriais. Neste trabalho empregou-se um plancjamcnto do 
tipo central composto, tendo como porção fatori al o planejamento fatorial completo do tipo 23

, com seis repetições no ponto 
central c ampliação do tipo estrela, Barros Neto e outros (2001). No plancjamcnto foram analisadas três variáveis 
independentes que influenciam na eficiência de separação do MDIF: vazão efetiva; relação volumétrica Orgânico/Aquoso 
(O/A) e velocidade de agitação na câmara de mistura. Foram mantidas constantes a altura da câmara de decantação cm 2,0 
m e a concentração de óleo na alimentação do equipamento que variou na faixa de 30 a 50 mg/L. O software Statistica 
Experimental Dcsign versão 5.5 foi utilizado para o tratamento dos resultados obtidos. Os valores reais e codificados estão 
apresentados na Tab. II. 

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

Valores reais das variáveis independentes 

Valores R 1 _ V 1 • . Vazão Efetiva (m
3
/h) V 1 .d d d A . - ( ) 

. e açao o umctnca [ 'fi 3 .2 h·'] e oc1 a e e g1taçao rpm 
codificados O/A X espec1 1ca m m X . 

-1,682 
-1 
o 
1 

1,682 

116 
115 
1/3 
2/5 
1/2 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

rei Xvaz ag1t 

6,6- [23,3] 
8,0- [28,3] 
I 0,0 - [35,4] 
12,0 - [ 42,5] 
13,4- [47,4] 

78 
83 
90 
97 
102 

Os resultados de eficiência de separação dos testes válidos são apresentados na Tab. lll . Analisando-se a Tab. lll , observa
se que o teste em que se obteve a maior eficiência de separação foi o teste 8 com 80,95%, enquanto que o teste 9 teve o 
menor desempenho com 19,92%. Em 80% dos experimentos, obtiveram-se valores de TOG após tratamento dentro dos 
padrões permitidos pela legislação em vigência. Este fato é relevante, visto que, cm um único estágio de separação 
conseguiu-se especificar a água produzida para descarte. Comparando-se os resultados, observa-se que um aumento na 
vazão efctiva total, bem como no volume de solvente orgânico são fatores determinantes para o aumento na eficiência de 
separação. O aumento da vazão efetiva implica cm geração de gotas transportadoras a partir do prato perfurado com 
diâmetros menores, consequentemente gera-se uma distância entre as gotículas dispersas e a interface de separação também 
menor, o que favorece a taxa de coalescência e a eficiência de separação. 
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Tabela III: Resultados dos testes válidos obtidos para o plancjamcnto central composto para o MDIF. 

Número Vazão Efetiva Relação Velocidade de Eficiência de 
Teste (m31h) volumétrica Agitação Separação(%) 

OlA (rpm) 

I 8,0 115 83 28,43 
2 12,0 115 83 68,21 
3 8,0 215 83 46,96 
4 12,0 215 83 71 ,25 
5 8.0 115 97 28,03 
6 12,0 I 15 97 66,87 
7 8,0 215 97 46,71 
8 12,0 215 97 80,95 
9 6,6 1/3 90 19,92 
lO 13,4 113 90 74,53 
11 10,0 116 90 63,32 
12 10,0 y2 90 59,69 
13 10,0 113 78 49,90 
14 10,0 1/3 102 54,72 
15 10,0 113 90 56,06 
16 10,0 113 90 61,84 
17 10,0 113 90 67,29 
18 10,0 1/3 90 58,49 
19 10,0 113 90 68,78 
20 10,0 113 90 68,90 

Todos os experimentos com o MDIF foram realizados com réplica, para confirmação dos resultados. As Tabs IV e V 
apresentam os resultados das análises de concentração de óleo em água na alimentação e na saída da UT-MDIF, 
respectivamente. 

Tabela IV: Valores das com:entrações de óleo cm água na alimentação da UT-MDIF. 

Testes Concentração na entrada (mgiL) 
6, 14, 7, 19, 9, 5,17 38 
16, 13, 1, 39 
3, 12, II, 18, 15,8, 4 32 
2, 20, !O, 51 

Tabela V: Valores das concentrações de óleo em água na saída da UT-MDIF. 

Testes Concentração na saída (mgiL) 
6, 16,3 , 14,2, 19, 12, 11, 13, 18,15,20,8*, 10, 17, 4*, <20 
7, 9, 5, I, >20 

* apresentaram resultados < I OmgiL. 

Apresenta-se a seguir a análise das superfícies de resposta geradas pelo programa Statistica Experimental Dcsign com base 
na variável dependente eficiência de separação do MDIF. A Fig. 3 apresenta a Superfície de Resposta para a eficiência de 
separação aplicada a uma vazão efetiva de 13,4 m31h. Esta foi a melhor condição de desempenho obtido, pois a elevada 
eficiência de separação foi observada cm toda a faixa de relação volumétrica 0 1 A estudada. Note-se que nesta condição a 
velocidade de agitação se manteve próximo ao ponto central (90rpm) o que representa menor custo energético. 
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As Figs. de 4 a 6 apresentam as Curvas de Nível da eficiência de separação cm função das variáveis estudadas. Estas curvas 
mostram a elevação gradual da eficiência de separação do equipamento à medida que ocorre o acréscimo na vazão efetiva. 
Observa-se que o aumento da vazão efctiva de 6,6 para 13,4 m3/h proporciona o acréscimo da eficiência de separação de 
29% para 76%. Quanto maior a vazão, maior a eficiência. 

A Fig. 4 apresenta as Curvas de Nível para a eficiência de separação aplicada à menor vazão cfctiva estudada (6,6 m3/h). 
Nesta condição, tem-se a menor eficiência de separação da UT-MDJF, próxima a 29%. Este baixo desempenho só é 
minimizado na região de mais alta relação volumétrica O/A (>2/5) para toda a faixa de agitação pesquisada. Observa-se que 
a baixa relação O/A (l/6) associada com alta velocidade de agitação (102 rpm) implica em um pior desempenho. É possível 
que o maior tempo de residência na câmara de mistura, associado a uma maior velocidade de agitação produza gotas 
dispersas menores que podem não ser recuperadas para a altura de leito orgânico estudada (2m). Esta condição é bastante 
desfavorável ao desempenho do equipamento, pois para os níveis de concentração óleo em água de entrada, a água tratada 
não é especificada. 
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Figura 3. Superfície de Resposta para a eficiência de separação da UT-MDIF. Velocidade de Agitação vs. Relação 
Volumétrica 0/A.(Vazão 13,4m3/h; Altura 2,0m; Concentração óleo/água 30 a 50ppm) 

Curvas de Nfvel: Eftclincia de Separaçlo UT -MOIF 
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Figura 4. Curvas de Nível para a eficiência de separação da UT-MDJF. Velocidade de Agitação vs. Relação Volumétrica 
O/A. (Vazão 6,6m3/h; Altura 2,0m; Concentração óleo/água 30 a 50ppm) 

A Fig. 5 apresenta as Curvas de Nível para a eficiência de separação aplicada a uma vazão cfctiva de 10,0 m3/h. Nesta 
condição observa-se um aumento na eficiência de separação da UT-MDIF para 67%. Para a obtenção deste desempenho os 
parâmetros devem ser deslocados para a região de alta relação volumétrica 0 /A (>l/3) associada à velocidade de agitação 
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acima de 83 rpm. Conforme tendência anterior observa-se que a baixa relação 0/A (1/6) associada com alta agitação 
implica em um pior desempenho para esta condição de vazão cfetiva. Ressalte-se, no entanto, que se consegue obter bons 
desempenhos (>60%) para relações volumétricas acima de l/5 c velocidades de agitação próximas a 90rpm. Verifica-se que 
o aumento na vazão efetiva de 6,6 para I O,Om3/h proporcionou um maior rendimento do equipamento (29 para 67%). 
Observa-se que esta condição é favorável ao desempenho do equipamento, pois para os níveis de concentração estudados de 
óleo em água de entrada, já é possível especificar a água tratada. 
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- 43,()62 :t 
- 46,()66 : t=:J 49,()68 • 
t=:J 52,()61 'i 
CJ 55,064 ~ 
E::l1l 56,068 -
- 61,071 $ 
- 64,07-4 
- 67,077 
- abovt 

Curvu dt Nlvol : Encllncla de Separaçlo UT -MOIF 

Vazio 10 m31h; Altura 2m; Concemraçlo Entrada 61to/igua 30 a 50ppm 

Relaçio Volumttrlca OlA n. Vtlocidadt dt Agbçlo 
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Figura 5. Curvas de Nível para a eficiência de separação da UT-MDIF. Velocidade de Agitação vs. Relação Volumétrica 
OlA. (Vazão 10,0m3/h; Altura 2,0m; Concentração óleo/água 30 a 50ppm) 

A Fig. 6 apresenta as Curvas de Nível para a eficiência de separação aplicada a uma vazão efetiva de 13,4 m3/h. Nesta 
condição observa-se uma tendência de aumento na eficiência de separação da UT-MDIF, acima de 74%. Para a obtenção 
deste desempenho os parâmetros são observados em toda faixa de relação volumétrica 0 /A, inclusive 1/6, associada à 
velocidade de agitação na faixa de 85 a 97rpm. Esta condição é bastante interessante, pois possibilita obter rendimentos 
elevados utilizando uma baixa vazão de orgânico circulante. 

Curvas dt Nlvtl: Eftcllncla dt Separaçlo UT -MOIF 

Vazio 13,4m31h; Altura 2m; Conctntraçio 61eo/6gua tntrada30 a 50ppm 

Relaçlo Volum6trlca OlA vs. Velocidade dt Agltaçlo 

116 113 112 

Rtlaçlo Volum6trlca OlA 

Figura 6. Curvas de Nível para a eficiência de separação da UT-MDIF. Velocidade de Agitação vs. Relação Volumétrica 
0 /A.(Vazão 13,4m3/h; Altura 2,0m; Concentração óleo/água 30 a 50ppm} 
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4. CONCLUSÕES 

A disposição vertical do aparelho representa um ganho ao economizar espaço no lay-out da planta de operação. O MDIF 
mantém ainda as características gerais dos misturadorcs-dccantadorcs convencionais: fortes cargas operacionais, facilidade 
de operação c manutenção c partidas operacionais simples. 

O equipamento apresentou bons resultados com a utilização do orgânico QA V - querosene de aviação - diferente do 
orgânico "aguarrás mineral" utilizado para os ensaios de laboratório c cálculos de extrapolação. Por outro lado, observa-se 
que ambos os orgânicos têm propriedades físico-químicas semelhantes. Este fato é positivo no caso de necessidade de 
diversificação do cxtratante. Sabe-se que a aguarrás mineral não é produzida no Pólo de Guamaré-RN enquanto que o QA V 
se constitui cm produto comercializado nesta Unidade de Produção. 

O melhor desempenho do equipamento, representado por uma eficiência de separação maior que 74%, foi obtido operando
se com altas vazões cfctivas da ordem de 13,4 m3/h ou maiores (>47,4 m3.m·2 h'). Para o sistema estudado, esta eficiência de 
separação atende uma qualidade de água dentro dos padrões de especificação desejada pelo órgão ambiental(< 20 mg/L). 
Estes resultados estão de acordo com experimentos anteriormente realizados cm laboratório. 

Conclui-se que é possível operar a baixas relações O/A em elevadas vazões efctivas. Esta condição operacional é altamente 
favorável do ponto vista industrial, porque representa além da economia no volume de solvente utilizado, a possibilidade de 
tratar um maior volume de água, concorrendo para um maior rendimento do aparelho. Verifica-se também que para uma 
mesma vazão a eficiência aumenta com o acréscimo da relação volumétrica 0/ A. Esta eficiência também está associada 
com o acréscimo na velocidade de agitação. 

O equipamento apresenta bons resultados de eficiência de separação mesmo nas condições de diferentes teores de salinidade 
da água produzida dos campos produtores. 

O MDIF pode se constituir numa alternativa real para tratamento de águas contaminadas com óleo à baixas concentrações 
(30 a 150 mg/L), inclusive com possibilidade de especificar a água para descarte (20 mg/L) cm um ou dois estágios de 
operação. 
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