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RESUMO 

Um novo dcsign de separador para sistemas líquido-liquido tem sido proposto para diminuir o tempo ele coalcscê ncia elas 
gotas de fase dispersa. O aparelho utiliza como p1incípio ele funcioiwmcnto o 11/(>todn daJn\·erstlo dejáses Atr.1vés deste 
método a fase origin;llmcntc contínua no misturador passa a ser a fase dispersa no dcc:mt:tclor. Esta invcrs;1o é promovida 
por meio de um prato perfurado que separa o misturador do dccantador. O novo aparelho tem sido aplicado para o 
tratamento de úguas res iduais cont:uninadas com óleo. Os resultados têm se mostrado interessantes na medida cm que a 
úgua tratada apresenta concentrações cm óleo dentro elos padrões C.\igic!os pela lcgislaç;1o ambiental. Visando tornar mais 
eficiente o processo de scparaç;1o. o presente trabalho apresenta um estudo hic!roclinúmico c ele transferência de massa no 
misturador com o objctivo de estimar o coeficiente global de transferência de massa relativo ;Is fases aquosa (;'tgna + óleo) 
c orgúnica (aguamís) envolvidas. Apresenta-se ainda um estudo da velocidade de agitaç;1o c elas va;:õcs de alimcntaçélo 
das fases aquosa c orgilnica. parflmctros que inllucnciam significativamente a hiclrodin;lmica c conscqiicntcmcntc o 
coc ft cientc de tr.msfcrência de massa. Foram colctadas amosti~ t s na entrada c após o sistc1na entrar cm regime. As 
anúlises foram rcali;adas utili;ando a técnica do Teor de Óleo c Graxas (TOG). Um balanço de massa na fase líquida 
rcali;ado ;1 nível do misturador permite determinar o coeficiente de tr;msfcrênci:t ele massa. c :tssint otimi;ar o sistema. 
Também. foi encontrada uma cquaç;1o de corrclaç;1o pam o coeficiente ele ti~lnslc rência de massa cm funç:lo das' ari;í,-cis 
estudas no processo . A otimi;~tç<"io da transferência na ci"nnar.t de mistura muito contribuir-;') p:11~ 1 um aumento cfcti,·o da 
eficiência ele scparaç;io global do aparelho. 

PALAVRAS-CH ;\ VES: tccnologi;J s I i mpas: tratamento ele efluentes: transferência de massa: dcsign de equipamento 

l.INTRODUÇÃO 

A conscicnti1.ação da sociedade quanto ú prcscrY:tÇ<lO elo meio ambiente tem crescido consiclcraYclmcntc nos últimos 
tempos. Particularmente a úgua é apontada como o principal problema a ser cnrrentado no IIHIIKio nas próximas décadas . 
A poluiç;lo dcYido its indústrias é cxprcssi\ a c nlcrccc controle especial. 

O petróleo. uma matéria-prima essencial dos tempos aluais. durante o seu processamento gera além de dciiYac!os 
(gasolina. dieseL lubrificantes. querosene. etc). alguns poluentes só lidos. líquidos c gasosos que cl c,·cm ser tratados antes 
de climin;í-los ao meio ambiente. O tratamento dos cllucntcs líquidos elas refinarias instaladas no país requer dimensões 
c gastas energéticos aprcciítYcis tendo em Yista as grandes ,.aiõcs desses cllucntcs. Fa1.-sc ncccss;írio. cnt;1o. a procura 
constante de nO\·os meios de tratamento mais cfrcientcs c Yiúvcis . 

Um novo tipo de separ.Jclor líquido-líquido operando ;l inversão ele fases tem sido proposto para o tratamento ele itguas 
contaminadas por óleo. Chamado de Misturador-Dccantador ,·, lm'Crsào ele Fases-MO I F (Chia' e nato c Paulo . I 999: 
Chim·cnato. 1999). o dcscnvoh·itncnto do protótipo. objcto de disse rtaç:1o de mcstr~tdo dirigida pelo coordenador do 
presente projeto. tcYc reco nhecimento nacional ao obter o 2" luga r (Incnç;!o honrosa) no prêmi o OPP-ABEQ/ I'J99 

O presente trabalho tem o objctiYo de cstu~tr o processo ele transfe rência de massa que ocorre dentro do mistur:tdor do 
MDIF Yisando o melhorar a eficiência ele scparaç:'ío do óleo na dmara ele dccantaç;1o Par.1 o estudo da transfcrênci:t das 
fa ses na c;lmara ele mistura. a fa se aquosa ítgua- óleo proveniente do Mar do Cear;·, (Campo/Poço - Xaréu/Paracun1). foi 
fornec ida pela Pctrobr;'ts . 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Dispositivo l~ xperimental 

Visando otimi;ar a transfercnci:1 do óleo da fase :1quosa para a fase orgúnica . o coeficiente de transfcrcncia de massa (K
1
S) 

que quantifica a Yclocidadc desse processo foi obtido cm uma ciimara de mistura com agitação mcdnica controlada (Fig. 
I) Esta dmara é constituída de um vaso cilíndrico de aço ino:-;id;ívcl cujo volume total é de 500 mL c diiimctro interno 
de 7.5 cm. o mesmo possui duas saídas. uma lateral para cole ta das amostras. situada na metade da altura. c a segunda 
no centro da base para dcscar1c final da mistura. O dispositi,·o c:-;pcrimcntal ainda é composto por dois rese rvatórios 
contendo as fases aquosa (óleo + <Ígua) c orgú nica (aguarrús) que alimentam o misturador. O controle ele va;ão elas fases é 
feito por frcqücnciaclorcs digitais acopbdos a bombas de\ ;mio U rn reservatório ele acrílico de dimensões I 9:-;27:-;22 cm 
é colocado cmbai:-;o elo misturador a f11n de receber a mistura líquida que vem da cú mara de mistura. 

c .L~ 

OR G ÂNI C O 1\QUO SO 

.;:" 

~ 
Figura I - Dispositiyo E:-;perimental 

2.2. Procedimento Experimental 

Após alimentar o rcator co m a fase aquosa c dar início <'1 agitaç;!o na frcqüência desejada, a alimentação ela fa se org;ínica 
(fase clispcrs<l) é cnt;lo acionada. A alimcntaç;1o elas fases é rcali;acla pela par1c superior c liberada para o contato na base 
do mi sturador. Após o sistema entrar cm s;!o rcali;"Jclas as amostragens na saída elo processo . As amostras s;1o colctaclas 
cliretamcntc cm um funil ele scparaç;!o (V = 250 mL) c após 30 min ele espera. a úgua. agora pobre cm óleo. é separada 
ela aguarrús que cstú rica cm óleo c cnt;1o lc\ ada para anúlisc da conccntraç;1o ele óleo utili;anclo o Método do Teor de 
Óleos c Gra:-;as (TOG). que segue o Manual ele Treinamento (MT - .17- 008~- O ele I 0/0~/98). É irnpot1antc colocar 
que diferentemente do processo completo do MDlF (ChiaYcnato c Paulo. I 999), onde a fa se orgánica é rcalirncntacla 
ao misturador cm reciclo . o que provoe<l uma queda na cficicncia de c:-;traç;1o com o tempo até a saturaçilo, aqui. nessa 
pesquisa, a alimcntaç;!o ela fase orgúnica é rcali;ada continuamente na fonna pura. sem haver reciclo. pois queríamos 
evitar que esse processo ele s:lluração da fase org;i nica encobrisse ou dificultasse a visuali 1.ação melhor da influência das 
outras Yari;ívcis crn estudo. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 

Para es timativa do coeficiente global de transferência de massa. os par;imctros de co ntrole estudados foram a \'Clocidadc 
de agi taç;1o (N) c a r;m1o das va;.õcs da fase orgfl nica c aquosa (QjQ) A' a;.iio total elas fases na ali mcntaç:lo ( 1100 mLI 
rnin) c o ,·olumc total elas fa ses no rc<Jtor (500 mL) foram mantidos constantes. A conccntraç;1o de óleo presente na <ígua 
na entrada do misturador (C

11
) , ·a riou entre ~50 c WO mg/L. A fai:-;a de opcraçilo elos parúmctros de controle encontra-se 

na tabela I abai:-;o. 

Q,/Q 
730 - \!~.1 l/6 - 1/2 

Para melhor comprecns;lo dos símbolos das variúvcis estudadas. as definimos abai:-;o: 
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Q, = V:m1o da fase aquosa (:igua +óleo). ml!min 
Q" = V:11;1o da fase orgfmica (agu:m:'1s). mL!min 
C,, =c .. '·' Conccntraç;lo de óleo da fa se aquosa m cnt mda. mg/1. 
C01 = Conccnt raçuo ele óleo ela fase org<t nica na entrada. mg/L 
C"s = Conccnt raçiio ele óleo ela fa se aquosa na saída. mg/L 
Cos = Concent raç<lo ele óleo da fa se orgú nica na saída. mg/L 
N = Velocidade de agitaç:lo. rpm 

3.1. Influência da Velocidade de Agitação na Eficiência de Extntção 

Dctermin;nnos a eficiência de c:xtraçüo. co nfo rme cquaç:lo L para avaliannos o potencial de c:x traç:lo do óleo pe la fase 
org<l mca 

Eficiência de E:x traç:lo = (C,r - Cs)/C,r ( I ) 

Para essas med idas :1 ra zilo vol umétrica entre as fa ses cm·oh·iclas (:1quos:1 c org:l nica) foi lll :ll lt id:l constante (Q/0., = 1/.l ). 
be m co mo a conccntraç:lo ele óleo na fase aquosa na fai :xa de ~'iO - .'i OO mg/L. Obscn:1 -sc n:1 figura 2. que a efic iência 
ele c:x traç:lo elo óleo pelo orgfl nico é ap ro:x imaclamcntc co nstante c c111 tomo de ')()";;,_ ou SCJL :1 efi ciência ele c., traç:1o 
i ndcpcmlc cb \ clocid:lclc de agitaç;lo no domínio estudado (2X'i - 700 1pm ). 
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Figura 2 - Efi ciência ele c:x traç:1o :x Ve loc idade de 1\gitaç;!o 

J 2 Influência da Razão da Vaôo Volumétric 1 ele /\ limentaç;lo das Fases Aquosa c OrgfllliC<I na Efi ciênc ia de E' traç;lo 

Nestes ensa ios a veloc idade de agitaçiio foi m:mti cla constante (N ~· 'i 'iO rpm l c a conce ntr:1ç;!o de alimcnt:1ç:lo elo óleo 
prese nte na :ígm cm torno ele 'i.'iO- 600 mg/L. A fai \a de \ ;dores d:1 ra;:lo \·olumétrica entre as fases foi de O. lú - O . .'i . A 
Figura J ap resent a os resultados indicando que :1 efic iência de c:xt raç;1o :lllllH.: nta co m :1 r;v;lo 0/Q, :llcanç:mclo o valor 
m:Í.\imo ele <JJ.)'Y,, ObsciYa-sc ainda que a cfi ciênci:1 é limitada a n11àes Qj Q, a p:1rt ir de 0.25. 
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3.3. Determinação do Coeficiente Global de Transferência de Massa 

Para determinarmos o coeficiente de transferência de massa foi realizado um balanço de massa global no misturador cm 
regime cstacion:'trio conforme equação 2. 

Q_, (C11 - C,s) = Q0 (Cos - C0 1 ) (2) 

Considerando que a aguarrús entra pura no rcator. temos C
0 1 

= O_ como constante no processo. Assim. a equação 2 pode 
ser escrita da seguinte forma : 

c us = Q,., (C.-\1- CAS) I Q() (J) 

Supondo as fases aquosa c orgflnica perfeitamente agitadas. um balanço de massa é feito para o óleo considerando apenas 
os termos que representam a convccç;io c a transferência de massa (eq. -l): 

Q,, (C,\1 - c ,,J = KIS (Cos - C,~s) (4) 

Onde K ~. é o coeficiente de transferência de massa global c S (m') é a superfície de contato líquido/liquido. 

A partir elas equações 3 c -l obtemos assim a C.\prcss<io que permite calcular o produto K,S abai.\O: 

KIS = (QA I V) (C,s - c,,) I IC\S- Q" I Q() (C,\1- CAS )I (5) 

3.3. 1. Inlluência da velocidade de agitação no coeficiente global de transferência de massa 

Sabe-se. segundo LC\\ is c Whitman ( 1924) que o aumento da velocidade de agitação contribui para o crescimento da 
superfícieS de contato cnt rc as fases de\· ido;\ produç;io de finas gotículas da fase dispersa (aguarrús) bem como da redução 
da espessura da interface líquido-líquido (Grem cs c Loh. I (_IX)) A Fig. 4 apresenta o comportamento do produto KLS com 
a velocidade de agitaç;1o aplicada no processo. Nesse estudo a concentração de óleo da fase aquosa na entrada do rcator 
manteve-se na fai.\a de 450 a 500 mg/L c a ra;.;io das vazões de alimentação das fases Q., I Q" constante cm 1/3. Podemos 
ver que o K

1
S indcpcndc da velocidade de agitaç<lo. A' clocidadc de agitação de 2X5 rpm já é suficiente para quebrar as 

gotículas da fa se dispersa cm comparaç;lo com velocidades de agitação maiores. Pelo comportamento constante de K,S 
'c mos que é importante realizar C.\pcrimcntos com velocidade de agitação inferior a 285 rpm. O aumento da velocidade 
de agitaç;'ío contribui pam aumentar a potência dissipada no meio inviabilizando assim o processo. 
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Figura 4- K,S :.; Velocidade de Agitaç<lo 

.1.3.2 . lnlluência da r;v;1o das v;võcs de alimentaç;1o das fases Q,,Lu,, no coeficiente global de transferência de massa 

Mantendo a velocidade ele agitaç;io constante cm 550 rpm. a fase aquosa na alimcntaç<lo do misturador com concentração 
na fai:.;a de 550 a úOO mg/L. a inlluência da ra;.;!o Q" I Q" no K,S foi estudada nos seguintes valores : 1/ú, 1/5. l/4. 1/3 c 
I /2. A vêll.;'ío total foi mantida constante cm II 00 mL!min. 

O efeito da razão das' a;.õcs de alimcntaç;1o das fases aquosa c orgfmica no coeficiente global de transferência de massa é 
significativamente importante (Fig. 5). pois o mesmo aumenta linearmente ú medida que se aumenta o teor da fase orgé'mica 
no processo. Esse efeito pode ser c:.;plicado devido ao aumento considcrúvelna retenção desta fase proporcionando um 
crcscnncnto cfctivo na superfície de contato líquido-líquido (Mctcalf & Eddy. 1979). É importante lembrar que o aumento 
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da razão QjQ, a valores superiores a 'h irú onerar muito o processo que jú :1prcscnta ótima eficiência (acima de ')()'~;(.) 
dentro da faixa estudada (ver Fig. :l ). 
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Figura 5- K
1
S x QjQA 

3.4. Correlação do Coeficiente Global de Transferência de Massa 

Para dctcrminannos uma equação de correlação de K,S com os parflmctros estudados. foi utili;.ado o programa Statistica 
for Windows versão 5.1. O método de estimação do programa que melhor se ajustou aos resultados experimentais foi o 
Simplcx c quasi-Ncwton combinados. Para um fato r de corrclaç:1o igual a O. '.l'.l7X obtivemos a seguinte corrclaç:1o 

K,S = 13.4'.ll7x!O·'· N1'l QjQ, o.'"'' ((l) 

O fator (*). expoente da velocidade de agitação N. é aproximadamente zero. como jú era previsto pela curva constante 
apresentada na Fig. 4. A correlação mostra que o efeito da dependência de K,S com a 'clocidadc de agitaç:1o N m1o é 
significante para a nossa faixa de opcraç:1o. Em contrapartida. o efeito da ra;Jo de alimcntaç:1o QjQ, é nitidamente 
influente c aproximadamente linear 

4. CONCLUSÕES 

Os dados obtidos experimentalmente para fins de determinação da eficiência de cxtraç;1o bem como dctcnlllnaç:1o do 
coeficiente global de transferência de massa (K

1
S) cm função das vari;ívcis cm estudo. 'elocidadc de agitaç:1o (N) c 

razão das vazões entre as fases aquosa c orgánica (QjQ,). permitem concluir que a eficiência de cxtraç:lo bem como 
K 1S indcpcndcm da velocidade de agitação dentro do domínio estudado. O aumento do percentual da fase orgúnica é 
significativo. pois aumenta o eleva consideravelmente o percentual de óleo extraído bem como o K,S com conseqüente 
aumento da velocidade de transferência do óleo através da fase orgúnica O pcrccntualmá,imo de cxtraç:1o do óleo obtido 
é cm torno de '.l:l.5'% c o valor máximo encontrado para o K,S é de 7 x I Os m'/s correspondente a uma ra;:1o QJQ, igual 
a Y2. 

A dependência do coeficiente global de transferência de massa com as vari:h eis estudadas cst:'1 representada pela 
cquaç:1o de correlação (K

1
S = I :1.4') 17x I 0" N1'l Q,/0,, 0

·""'). a qual mostra um efeito linear ele K,S com a ra;;}o Qo/Q,. 
sendo o expoente (*) da vclociclaclc de agitaç:lo N aproximadamente zero. 
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