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RESUMO 

 

ASSENHEIMER, Troner de Souza. Avaliação da Estabilidade de Emulsões Sob Campo 

Elétrico Utilizando Microscopia e Planta Piloto, 2018 

 

A eletrocoalescência é um processo industrial de separação aplicado em emulsões de água 

em óleo no qual campos elétricos são usados para auxiliar a coalescência de pequenas gotas em 

maiores, que irão sedimentar mais facilmente em um tanque de separação. Esse assunto é 

relevante na indústria do petróleo, para controle das emulsões durante o escoamento ou no 

processo de dessalgação. 

Este trabalho dividiu-se em três etapas, a avaliação do efeito da tensão aplicada utilizando 

microscopia, a avaliação de parâmetros operacionais na desidratação eletrostática na escala 

piloto em emulsões de petróleo e a avaliação do efeito de micro-ondas no aquecimento de 

emulsões antes a eletrocoalescência.  

Na microscopia foram avaliadas a influência da distância entre eletrodos, concentração 

de surfactante e teor de água em um planejamento experimental 33 na tensão de quebra. Na 

escala piloto foi avaliada a influência das variáveis operacionais, vazão mássica, tensão 

aplicada, distância de eletrodos, teor de água e viscosidade (temperatura) em um planejamento 

fatorial 25-1. Por fim, foi avaliada a opção do aquecimento por micro-ondas como possibilidade 

de pré-aquecimento de emulsões antes de passar por tratamento eletrostático.  

Foi possível observar que o campo elétrico crítico, definido pelo alinhamento das gotas 

em formato de colar de pérolas, ocorre bem depois do alinhamento das gotas, apenas quanto a 

gota é grande para alterar a condutividade elétrica do sistema e aumentar a passagem de 

corrente. Os efeitos das variáveis que põe luz aos questionamentos em relação ao efeito da 

distância que demostrou ser necessário uma gota que tenha o mesmo tamanho do espaço dos 

eletrodos para que tenha passagem de corrente (pelo menos na escala estudada).  

Para os experimentos em escala piloto, a melhor condição de desidratação variou com as 

particularidades de cada petróleo. A análise multivariada demonstrou ser uma excelente 

ferramenta para a compreensão da eletrocoalescência, pois se a análise fosse feita em duas 

dimensões não seria possível observar a interação entre as variáveis. 

Em relação aos experimentos de pré-aquecimento foi possível observar que o micro-

ondas pode ser uma alternativa no aquecimento de emulsões antes de serem tratadas por 

eletrocoalescência, resultando em uma maior eficiência na separação comparando com o 
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aquecimento convencional. O micro-ondas também pode ser aplicado quando o equipamento 

de eletrocoalescência está com sua capacidade operacional no limite. 

Os experimentos se complementam, apesar de serem três diferentes enfoques, pois a 

eletrocoalescência não deve ser avaliada como um fenômeno isolado, mas sim como algo que 

tem influência de diversos fatores, que podem resultar no sucesso ou fracasso no projeto e 

especificação de equipamentos industriais. 

 

Palavras-chave: Eletrocoalescência. Microscopia. Planta Piloto. Multiparamétrica. Campo 

elétrico. Micro-ondas  
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ABSTRACT 

 

ASSENHEIMER, Troner de Souza. Stability Evaluation of Emulsions Under Electric Field 

Using Micrograph and Pilot Plant, 2018.  
 

 Electrocoalescence is an industrial separation process applied in water-in-oil emulsions 

in which electric fields are used to aid the coalescence of small droplets into larger ones, which 

will sediment more easily into a separation tank. This subject is very relevant in the petroleum 

industry, the emulsions being formed during the flow or in the desalination process. 

 This work was divided in three stages, the evaluation of the effect of the applied voltage 

using microscopy, the evaluation of operational parameters in the electrostatic dehydration in 

the pilot scale in petroleum emulsions and the evaluation of the effect of microwaves in the 

heating of emulsions before the electrocoalescence. 

 The influence of the distance between electrodes, surfactant concentration and water cut 

in an experimental design 33 on the breakdown voltage was evaluated in microscopy. In the 

pilot scale, the influence of the operational variables, mass flow, applied voltage, electrode 

distance, water cut and viscosity (temperature) in a 25-1 factorial design were evaluated. Finally, 

it was evaluated the option of microwave heating as a possibility of preheating emulsions before 

the electrostatic treatment. 

 It was possible to observe that the critical electric field, defined by the alignment of the 

droplets in the shape of a pearl necklace, occurs after the droplet alignment, just when the 

droplet is large to alter the electrical conductivity of the system and increase the current flow. 

The effects of the variables that shed light on the question of the distance effect showed that a 

drop that is the same size as the electrode space is required for current to pass through (at least 

on the studied scale). 

 For pilot-scale experiments, the best dehydration condition varied with the particularities 

of each crude oil. Multivariate analysis proved to be an excellent tool for the understanding of 

electrocoalescence, because if the analysis were done in two dimensions it would not be 

possible to observe the interaction between the variables. 

 Regarding the preheating experiments, it was possible to observe that the microwave can 

be an alternative in the heating of emulsions before being treated by electrocoalescence, 

resulting in a greater separation efficiency compared to conventional heating. The microwave 

can also be applied when the electrocoalescence equipment is operationally at its limit. 

 The experiments complement each other, although they are three different approaches, 

because the electrocoalescence should not be evaluated as an isolated phenomenon, but rather 
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as something that has influence of several factors, that can result in the success or failure in the 

design and specification of industrial equipment. 

Keywords: Electrocoalescence. Micrograph. Pilot plant. Multiparametric. Electric field. Microwave. 
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CEC Campo elétrico crítico  - 

CH Aquecimento convencional  

EXP Experimento - 

FR Vazão mássica  - 

GP Distância entre eletrodos - 

HLB Balanço lipofílico hidrofílico  - 

H2O-e Teor de água na entrada do experimento - 

H2O-s Teor de água na saída do experimento  

L Linear  - 

MW Micro-ondas  

O/A Óleo em água - 

O/A/A Óleo em água em óleo - 

Q Quadrático  - 

VA Tensão Aplicada - 

VT Viscosidade   
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1. Introdução 

Durante a produção de petróleo é comum o óleo estar associado com água e gás em um 

escoamento multifásico. As correntes de produção podem conter volumes de água associada 

maiores que 60% em sistemas de produção maduros (Farah et al., 2005; Ronningsen, 1995) e 

parte dessa água, devido a turbulências, em válvulas e componentes tensoativos do petróleo, 

ser incorporada ao petróleo na forma de emulsões de água em óleo (A/O). Essas emulsões são 

difíceis de tratar, são sistemas cineticamente estáveis. Elas proporcionam problemas 

operacionais e maior consumo de energia e no escoamento. Existem diversos métodos para 

separar a água emulsionada. Dentre as técnicas mais usuais estão: a adição de desemulsificantes 

(que, no ponto de vista ambiental, podem ser indesejáveis), ajuste do pH pela adição de produtos 

químicos, aquecimento (que demanda muita energia) visando a redução da viscosidade da fase 

contínua e a desemulsificação eletrostática (Rayat e Feyzi, 2011). O método de 

desemulsificação eletrostática é amplamente utilizada na desemulsificação de emulsões A/O, e 

é adotada em operações de desidratação no upstream (que compreende a produção petróleo) e 

de dessalgação  no downstream (compreende o refino do petróleo), o método de 

desemulsificação eletroestática está aliado ao aquecimento e a adição de produtos químicos 

(Noik et al., 2002). 

A eletrocoalescência é um processo industrial de separação aplicado em emulsões de água 

em óleo no qual campos elétricos são usados para auxiliar a coalescência de pequenas gotas em 

maiores, que irão sedimentar mais facilmente em um tanque de separação. Este processo é 

muito relevante na indústria do petróleo, para tratar as emulsões formadas a partir da turbulência 

na válvula no escoamento simultâneo de óleo com água ou no processo de dessalgação, no qual, 

água é adicionada propositalmente ao petróleo, com o intuito de retirar os sais, formando 

emulsões estáveis (Sjöblom, 2006).  

Apesar dos vários estudos experimentais que podem ser encontrados na área de 

eletrocoalescência, diversos mecanismos permanecem sem uma descrição formal bem definida. 

Na literatura são encontradas descrições da experiência de operadores ou de fornecedores de 

equipamentos, que em muitos casos não seguem uma metodologia bem definida para avaliar os 

benefícios da eletrocoalecência. Por exemplo, existem inúmeras estratégias de quebrar 

emulsões em campo por eletrocoalescencia, tais como, corrente alternada (CA), corrente 

contínua (CC), CC combinada com CA, CC pulsada com diferentes frequências. No entanto, 

não existe indicação clara da melhor tecnologia, nem quais os casos de aplicação (Lundgaard, 

Berg e Røkke, 2008).  
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Com o conhecimento básico do mecanismo de coalescência e de que forma ela pode ser 

afetada por parâmetros operacionais, é possível aumentar a eficiência e melhorar os projetos de 

eletrocoalescedores. Saber como dimensionar e definir os parâmetros operacionais são questões 

cruciais para um projeto bem sucedido (Sjöblom, 2006). Tendo isso em vista, a tese tem como 

foco o estudo do fenômeno da eletrocoalescência em utilizando microscopia, e a avaliação de 

parâmetros operacionais que podem afetar o processo de separação eletrostática em uma planta 

piloto. 

 

1.1 Objetivos Gerais da Tese de Doutorado 

Os objetivos gerais deste trabalho são estudar os fenômenos presentes na 

eletrocoalescência em emulsões modelo e de petróleo com o intuito de avaliar os mecanismos 

envolvidos na quebra e estudar as interações das variáveis que influenciam a tensão de quebra 

de emulsões em escalas microscópica e piloto. 

No estudo utilizando o microscópio, desenvolver uma célula de eletrocoalescência, para 

visualizar o fenômeno, e via medição de corrente, a eletrocoalescência em emulsões modelo. 

No estudo em planta piloto, realizar testes para a avaliação de parâmetros operacionais 

que podem influenciar a separação de emulsões por eletrocoalescência em emulsões contendo 

petróleo, com a tentativa de reproduzir condições encontradas em escala industrial. O objetivo 

da planta é estudar a fenomenologia presente na eletrocoalescência. 

Avaliar a influência do pré-aquecimento com micro-ondas antes da aplicação do 

tratamento eletrostático em emulsões modelo. 

 

Os objetivos específicos da tese são: 

 

• Estabelecer uma metodologia para avaliação do efeito da tensão aplicada de forma 

visual e correlacionando com a intensidade de corrente; 

• Avaliar a estabilidade de emulsões modelo frente campo gravitacional e tensão 

aplicada; 

• Desenvolvimento de uma célula de eletrocoalescência que acoplada a um 

microscópio seja possível a determinação da tensão de quebra das emulsões; 

• Montagem, condicionamento e qualificação de uma unidade piloto de 

eletrocoalescência para avaliar os efeitos de campo elétrico, distância de 
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eletrodos, tempo de residência, teor de água e temperatura na quebra de emulsões 

de petróleo; 

• Avaliação do efeito do aquecimento por micro-ondas de emulsões, em 

comparação com o aquecimento convencional, no tratamento por 

eletrocoalescência.  

 

1.2 Escopo do Documento 

O presente documento está organizado em 5 capítulos. No Capítulo 2 é apresentada a 

revisão da literatura, sendo discutidos os fundamentos de emulsão, de eletrocoalescência e de 

micro-ondas, buscando contextualizar a necessidade do estudo que foi desenvolvido.  

O Capítulo 3, denominado Metodologia, estão apresentados os equipamentos que foram 

utilizados nos experimentos e desenvolvidos durante a tese, juntamente com a caracterização 

dos óleos e com os planejamentos experimentais adotados nos testes.   

No Capítulo 4 são discutidos os resultados obtidos em três frontes: um para a avaliação 

microscópica, outro para a avaliação em escala piloto de petróleos e, por fim, a avaliação do 

uso micro-ondas para a melhoria do processo de separação eletrostática.  

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões gerais e algumas propostas para 

continuidade do trabalho. 

Neste trabalho foi utilizada a notação inglesa em relação a separação de casas decimais. 

1.3 Contribuições a Literatura  

Na avaliação de micro-ondas para a melhoria do processo de eletrocoalescência, foi 

publicado um artigo em periódico internacional. Dois outros artigos serão submetidos para 

publicação, apresentando a metodologia experimental e resultados obtidos em escala 

microscópica e piloto. Por fim, está sendo preparado um documento de depósito de patente do 

aparato experimental desenvolvido para a visualização do campo elétrico crítico.  

 

Artigo Publicado:  

1. ASSENHEIMER, T; BARROS, A; KASHEFI, K ; PINTO, J.C. ; TAVARES, F. W. 

; NELE, M., Evaluation of Microwave and Conventional Heating for Electrostatic 

Treatment of a Water-in-Oil Model Emulsion in a Pilot Plant, Energy & Fuels, v. 31, 

p.  6587–6597, 2017.  
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Artigos para a submissão:  

 

1. Multivariable methodology to microscopic evaluation from the applied tension of 

model water-in-oil model emulsions. A ser submetido para o periódico Energy and 

Fuels. 

 

2. Multivariate Evaluation from Electrocoalescence to crude oils in pilot plant scale. A 

ser submetido para o periódico Energy and Fuels. 
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2. Revisão da Literatura 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura sobre emulsões, quebra de 

emulsões por eletrocoalescência e tecnologias de eletrocoalescedores utilizadas para a 

separação da água do petróleo com o intuito do contextualizar o estado da arte na área de 

separação eletrostática. 

 

2.1 Emulsões 

As emulsões podem ser classificadas em dois tipos em relação à natureza da fase dispersa; 

que consiste em gotas entre 0,1 e 100 µm óleo em água (O/A) e água em óleo (A/O). O tipo 

O/A é uma dispersão de um líquido imiscível ou solução, chamado de óleo (O), em fase aquosa 

(A). Há também as emulsões múltiplas em que as gotas estão dispersas na fase dispersa, 

podendo ser O/A/O ou A/O/A. Na Figura 2:1 estão ilustradas as emulsões citadas, a fase óleo 

é a escura e a fase aquosa é a clara (Schramm, 2005). 

 

Figura 2:1 Representação esquemática de emulsões.  Adaptado de Schramm (2005) 

 

Emulsões são estabilizadas por emulsificantes ou surfactantes, que são agentes ativos nas 

interfaces, onde formam filmes interfaciais. A parte polar, hidrofílica, interage com a fase 

aquosa enquanto a parte hidrofóbica interage com a fase óleo, o que leva à redução da tensão 

interfacial e promove a dispersão por consequência a emulsificação das gotas. Existem 



24 

 

emulsificantes que estão presentes na composição do petróleo, e incluem frações de maior peso 

molecular, tais como asfaltenos e resinas, bem como ácidos e bases orgânicas (Schramm, 1992). 

Sólidos finos também podem agir como estabilizantes mecânicos. Estas partículas, as quais têm 

que ser muito menores do que as gotas da emulsão, formam uma barreira que impede a 

coalescência. A efetividade desses sólidos em estabilizar as emulsões depende de alguns 

fatores, tais como tamanho de partícula, interações e molhabilidade das partículas (Aveyard et 

al., 1990). 

 

2.1.1 Definição de surfactantes e HLB (hidrophile lipophile balance) 

Alguns compostos, como ácidos graxos de cadeia curta, definidos como anfifílicos ou 

anfipáticos, possuem uma parte da molécula que tem afinidade por meio apolar e outra que tem 

afinidade por meio polar. Estas moléculas formam monocamadas orientadas nas interfaces e 

apresentam atividade de superfície (elas diminuem a tensão superficial ou interfacial do meio) 

e são chamadas de surfactantes. O grupo polar, ou cabeça, geralmente interage fortemente com 

o ambiente aquoso, no qual é solvatado via interações dipolo-dipolo ou íon-dipolo (Schramm, 

2000). A classificação química mais comum dos agentes de superfície ativa é baseada na 

natureza da parte hidrofílica, com subgrupos baseados na parte hidrofóbica. As quatro classes 

básicas de surfatantes são descritas abaixo segundo (Myers, 2006). 

 

1. Aniônico — a parte hidrofílica é negativamente carregada tanto por uma carboxila 

(RCOO-M+), sulfonato (RSO3- M+), sulfato (ROSO3- M+), ou fosfato (ROPO3-M+). 

 

2. Catiônico — a parte hidrofílica tem uma carga positiva, por exemplo, a amônia 

quartenária (R4N+ X-), os quatro grupos R podem ser os mesmos ou não. 

 

3. Não - iônico — a parte hidrofílica não possui carga, mas sua solubilidade na água é 

derivada a partir de grupos altamente polares como polioxietileno (POE ou R— OCH2CH2O) 

ou R- grupos poliol incluindo açúcares. 

 

4. Anfótero (zwitteriônicos) — a molécula contém, ou pode potencialmente conter, ambas 

as cargas negativa e positiva, como as sulfobetaínas RN+(CH3)2CH2CH2SO3.  
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Também existem os co-surfatantes, geralmente são álcoois ou aminas de cadeia curta ou 

média (Figura 2:2), que quando adicionados, servem para reduzir a rigidez do filme interfacial 

e aumentar a adsorção na interface (Myers, 2006). 

 

Figura 2:2 Representação esquemática de emulsões água em óleo e óleo em água (A/O e 

O/A) incluindo o co- surfactante Adaptado de Myers (2006). 

 

Existe uma forma empírica e aproximada de correlacionar semi-quantitativamente a 

estrutura química das moléculas com a atividade superficial, o que facilita a escolha do 

surfactante. Esta maneira, que correlaciona a estrutura do surfactante com sua efetividade como 

agente emulsificante, é o balanço hidrofílico lipofílico do sistema (HLB). O objetivo é calcular 

um número que mensura o potencial emulsificante, em termos de tipo e estabilidade de emulsão, 

de um surfactante a partir de sua estrutura química (Leal-Calderon, Schmitt e Bibette, 2007). 

Fórmulas empíricas são usadas para calcular o HLB, normalmente dando respostas dentro 

de uma faixa de 0 a 20. Na parte mais alta desta escala ficam os surfactantes hidrofílicos, que 

possuem grande solubilidade na água e geralmente atuam como detergentes, e estabilizadores 

de emulsões O/A. Na parte baixa estão os surfactantes que têm baixa solubilidade em água, e 

atuam como estabilizadores de água em óleo (emulsões A/O). Alguns exemplos de valores de 

HLB são apresentados na Tabela 2:1. Em geral, emulsificantes A/O apresentam valores de HLB 

na faixa de 3 a 8, enquanto emulsificantes O/A apresentam valores de 8 a 18 (Schramm, 1992, 

2000, 2005). 
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Tabela 2:1 Valores aproximados de HLB de surfactantes 

Tabelas mais completas podem ser encontradas em: (Schramm, 2005) 

Surfactante  HLB 

Ácido oleico  1 

Triesterato de sorbitan (SPAN 65)  2 

Monooleato de sorbitan (SPAN 80) 4 

Dietileno glicol monolaurato  6 

Monolaurato de sorbitan (SPAN 20) 9 

Monoestearato de glicerol 11 

Polióxido de etileno 10 Cetil éter (BRIJ 56) 13 

Polióxido de etileno sorbitan monooleato (TWEEB 80) 15 

Octadecanoato de sódio  18 

Dodecanoato de sódio 21 

Octanoato de sódio  23 

Sulfucianoato dioctil de sódio (AOT) 32 

Sulfato heptadecil de sódio 38 

Sulfato dodecil de sódio 40 

Sulfato octil de sódio 42 

 

2.2 Estabilidade de Emulsões 

A partir de um ponto de vista termodinâmico, uma emulsão é um sistema instável. Isto 

porque existe uma tendência natural para sistema líquido-líquido de separar-se e reduzir sua 

área interfacial e, assim, sua energia interfacial. Entretanto, a maioria das emulsões é estável 

por um determinado período de tempo, ou seja, possuem estabilidade cinética. Desta forma, as 

emulsões oleosas são classificadas com base no seu grau de estabilidade cinética (Eow et al., 

2001; Kokal, 2005; Mhatre et al., 2015): 

 

• Emulsões fracas (ou dispersões): São aquelas que se separam em poucos minutos. 

A água separada é algumas vezes referida como água livre; 

• Emulsões médias: Aquelas que irão se separar em 10 minutos ou mais; 

• Emulsões fortes: Aquelas que irão se separar (algumas vezes somente 

parcialmente) dentro de horas ou mesmo dias. 
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As emulsões (A/O) são consideradas dispersões coloidais, líquido-líquido especiais. A 

sua estabilidade cinética é uma consequência do tamanho pequeno das gotas e da presença do 

filme interfacial em torno de gotas de água, que é obtida por agentes de estabilização (ou 

emulsificantes) que podem ser de ocorrência natural no petróleo bruto (asfaltenos) ou 

adicionado durante a produção (produtos químicos). Estes estabilizadores suprimem 

mecanismos envolvidos, sedimentação, floculação, coalescência, na quebra da emulsão (Kokal, 

2005). 

 

2.2.1 Mecanismos Envolvidos na Estabilização de Emulsões  

A estabilidade de um sistema disperso é caracterizada por um comportamento constante 

no tempo em relação ao parâmetro base que é a distribuição uniforme da fase dispersa no meio. 

O problema da estabilidade de emulsões é o fator mais importante e complicado na química de 

colóides (Sjöblom, 2006). Não existe na literatura uma única e coerente teoria de formação e 

de estabilidade. Uma forma de abordar o problema é trabalhar com sistemas específicos que, às 

vezes, não são aplicáveis para outros (Becher, 2001).  

Alguns estudos definem a estabilidade como a resistência frente aos mecanismos de 

quebra, sedimentação, floculação e coalescência. Na escala microscópica, as razões que as gotas 

permanecem dispersas caem em duas grandes categorias: barreiras físicas à coalescência e 

repulsão elétrica entre as gotas. Um exemplo de uma barreira física é a presença de sólidos 

finamente divididos na interface óleo-água (Schramm, 1992; Sztukowski e Yarranton, 2004; 

Wu, Ven, van de e Czarnecki, 1999; Xu et al., 2013). 

Se o óleo é disperso em água sem qualquer agente anfifílico ou outro tipo de estabilizador 

adicionado, à estabilidade será muito baixa. As gotas de óleo vão colidir e as colisões levarão 

a coalescência da gota. A taxa com que as gotas individuais se movem devido à gravidade é 

proporcional a diferença de densidades entre a dispersa e a fase contínua, o quadrado do raio 

das gotas, e o inverso da viscosidade da fase contínua (Lei de Stokes)(Anisa e Nour, 2010; 

Holmberg et al., 2002). 

A repulsão elétrica (repulsão da camada dupla, eletrostática), ou a estabilização estérica 

por polímeros e surfactantes com cadeias moleculares grandes, podem evitar que as gotas 

entrem em contato umas com as outras. Os polímeros, surfactantes ou partículas adsorvidas 

podem criar um filme interfacial forte e elástico mecanicamente que atuam como uma barreira 



28 

 

contra a agregação e coalescência (Holmberg et al., 2002). Um filme de partículas empacotadas 

tem resistência mecânica, pois as partículas atuam como barreira física, e as emulsões são mais 

estáveis quando o ângulo de contato é próximo de 90 ° (o ângulo de contato de uma partícula 

adsorvida em uma interface óleo-água, é definido como o ângulo entre a tangente de partícula 

em contato e a interface, através da fase de água) (Leal-Calderon, Schmitt e Bibette, 2007). 

Outros fatores que geralmente favorecem à estabilidade da emulsão são a baixa tensão 

interfacial, a alta viscosidade da fase contínua e a quantidade pequena de fase dispersa. Uma 

distribuição monodispersa de gotas pequenas é também vantajosa, uma vez que as dispersões 

polidispersas resulta no crescimento de gotas maiores, esse efeito é chamado de Ostwald 

ripening (Auflem, 2002; Sjöblom, 2006; Sjöblom et al., 2003). 

Para a estabilização de emulsões de petróleo, existem componentes que contribuem para 

a formação de uma película viscoelástica na interface de emulsões e o mecanismo predominante 

na estabilização de emulsões de petróleo é formação de um aglomerado de asfaltenos 

viscoelástico (avalidado por reologia interfacial), que forma uma rede fisicamente reticulada. 

A capacidade de asfaltenos e resinas para formar interfaces elásticas é um fator importante na 

estabilidade da emulsão (Abdel-Moghny, Ahmed Gad e Mostafa, 2006; Alvarez, Poteau e 

Argillier, 2008; Haj-shafiei, Ghosh e Rousseau, 2013; Tan, Yang e Tan, 2007; Zaki, Carbonell 

e Kilpatrick, 2003)  

A formação de uma película interfacial, que consiste de materiais de superfície ativa 

presentes no petróleo, desempenha papel fundamental na estabilidade da emulsão. O material 

tensoativo adsorvido na interface reduz a tensão interfacial e permite que as gotas resistam às 

tensões tangenciais devido aos gradientes interfaciais. Estes gradientes farão força oposta ao 

alongamento tentando restaurar um estado de tensão interfacial uniforme e a interface vai se 

comportar elasticamente, e este fenômeno é chamado de efeito Gibbs-Marangoni (Aske, 2002; 

Hannisdal et al., 2007). 

 

2.3 Desestabilização de Emulsão 

A estabilidade de uma emulsão é um problema frequente para o cenário de produção de 

petróleo. Em campos maduros, a quantidade de água associada ao escoamento pode ser de até 

70%, parte dessa água incorporada na forma de emulsão A/O, parte como água livre em 

escoamento multifásico e como emulsões inversas O/A que ocorrem quando a quantidade de 
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água ultrapassa 50%. A água emulsionada deve ser removida por um processo de 

desemulsificação. 

A desemulsificação envolve dois passos principais. Primeiramente, deve ocorrer a 

aglomeração ou floculação. Em seguida, as gotas aglomeradas devem coalescer. Qualquer um 

dos passos pode ser determinante para o processo de desemulsificação. (Schramm, 1992).  

Dentre esses dois passos existem três mecanismos que governam a desestabilização que 

são: sedimentação (ação do campo gravitacional), floculação (formação aglomerados) e 

coalescência (formação de gotas maiores), que são apresentados na Figura 2:3.  

 

2.3.1 Sedimentação e Flotação 

A sedimentação ocorre quando há diferença de densidades entre as fases interna e externa, 

sendo a fase interna a de maior densidade, pois, a gota da emulsão tende a de decantar de acordo 

com a lei de Stokes. Na flotação ocorre o inverso da sedimentação, as gotas sobem ao invés de 

descer, devido a densidade da fase continua ser maior que da fase interna (também pode ser 

denominada de sedimentação negativa) (Schramm, 2005). Para compreender a sedimentação, 

a equação da lei de Stokes modela a velocidade de decantação das gotas, e é demostrada em 

(2.1): 

 

 
(2.1) 

Sendo Vg a velocidade de sedimentação das gotas (m/s), µc a viscosidade absoluta da fase 

contínua (Pa.s), dg o diâmetro da gota (m), g intensidade do campo gravitacional (m/s²), e as ρd 

ρc densidades das fases dispersa e contínua (kg/m3). 

Figura 2:3 Mecanismos de desestabilização de emulsão. Adaptado de: (Holmberg et al., 2002) 
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A Equação (2.1) mostra que gotas coalescidas de uma emulsão sedimentam mais rápido 

do que gotas individuais. Esta equação assume que as gotas não têm carga e são esféricas 

(Stokes, 1845). 

Na prática, no entanto, geralmente as gotas são carregadas e/ou são assimétricas. Quando 

as gotas são carregadas na sedimentação, a lei de Stokes apresenta desvios porque pequenos 

contra íons sedimentam a uma taxa menor do que partículas coloidais maiores, o que cria um 

potencial elétrico que tende a aumentar a velocidade dos contra íons e diminuir a das partículas. 

Em concentrações de eletrólitos altas o suficiente, os potenciais elétricos são anulados, e esse 

efeito desaparece. Desde que as gotas não são esferas rígidas, e podem deformar-se com o 

cisalhamento, sofrem deformações e apresentam movimentos de convecção interna, o gradiente 

de tensão interfacial e interações hidrodinâmicas que atuam na redução de velocidade das 

mesmas. Por outro lado, quando a velocidade de sedimentação é muito baixa, é verificado que 

o movimento Browniano e de convecção térmica são capazes de anulá-la. Este problema é 

característico de emulsões de petróleos pesados e extrapesados, por apresentarem gotas muito 

pequenas (Araújo, 2004; Kovalchuk et al., 2008; Pal, 2011; Paso et al., 2009; Silset et al., 2010; 

Tambe e Sharma, 1991; Vafajoo, Ganjian e Fattahi, 2012)  

 

2.3.2 Floculação 

O termo floculação no sentido estrito da palavra significa o processo em que flocos são 

formados, aglomerando duas ou mais partículas que se comportam cineticamente como uma 

unidade, mas os componentes permanecem com sua identidade. Em adição, o aglomerado pode 

estar em equilíbrio cinético com o seu ambiente. Em outras palavras, gotas individuais podem 

se separar ou se juntar com o aglomerado em qualquer instante, e o número de unidade do 

aglomerado pode variar com o tempo (Schramm, 1992). 

A floculação ou agregação é um processo que é às vezes descrito como sendo ortocinético 

ou pericinético. Na floculação ortocinética, a cinética é simplesmente governada pelo 

movimento Browniano das gotas, em outras palavras, controlada pela difusão das gotas. Na 

floculação pericinética, outras forças atuam, como gravitacional e forças hidrodinâmicas, bem 

como a força de repulsão da dupla camada (campos externos) (Schramm, 2005).  

Quando a energia potencial (a soma das energias atrativas e repulsivas) entre duas gotas 

de uma emulsão tende a zero, ocorre o limiar da floculação. Por outro lado, quando esse 
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potencial é significativamente maior que zero, não há possibilidade de aproximação das gotas, 

portanto não haverá floculação (Becher, 2001). 

Tendo em vista a desidratação de petróleos, os métodos aplicados tendem a favorecer a 

floculação mediante a redução das forças repulsivas, com o uso de desemulsificantes, ou com 

a aplicação de forças atrativas adicionais como, por exemplo, os dipolos induzidos por ação de 

campo eletrostático.(Araújo, 2004; Eow e Ghadiri, 2002, 2003; Eow et al., 2001)  

 

2.3.3 Coalescência  

A coalescência ocorre quando duas ou mais gotas se fundem para formar uma única 

unidade maior, reduzindo a área superficial total. Na floculação as espécies conservam a sua 

identidade, mas perdem a sua independência cinética uma vez que os agregados se movem 

como uma unidade única. A floculação de gotas pode conduzir a coalescência e a formação de 

gotas maiores até as fases se separarem. Na coalescência, por outro lado, as espécies originais 

perdem sua identidade e tornam-se parte de uma nova espécie. (Becher, 2001).  

Quando duas gotas se aproximam uma da outra, dois efeitos podem determinar a 

possibilidade de coalescência. O primeiro está relacionado com a trajetória da gota, que é 

influenciada pela hidrodinâmica do sistema. As colisões entre gotas ocorrem quando a distância 

entre o centro da gota é menor ou igual à soma de seus raios. A deformação da gota, após a 

colisão, pode ou não ser suficiente para prevenir a coalescência. A drenagem do filme entre as 

gotas é o segundo efeito que decide se irá ocorrer a coalescência, ou se as gotas irão se separar 

uma da outra (Hudson, Jamieson e Burkhart, 2003).  

 

2.4 Desestabilização de Emulsões de Petróleo  

A desestabilização de emulsões é parte integrante da produção de petróleo. Geralmente, 

emulsões têm que ser quebradas para atingir valores especificados de qualidade do produto, 

tanto para o óleo quanto para a água produzida. Quando o petróleo não atinge os critérios de 

qualidade (em torno 0.2 vol.% de água) (Kokal, 2005; Vafajoo, Ganjian e Fattahi, 2012), tem 

como resultado grandes perdas econômicas, por estar se exportando água ao invés de petróleo. 

As emulsões estáveis são muitas vezes quebradas utilizando a sedimentação por 

gravidade ou centrífuga, aplicação de altos campos elétricos e adição de químicos 



32 

 

desestabilizadores (desemulsificantes). Outros métodos, como ajuste do pH, filtração, 

separação por membrana e técnicas de tratamento de calor, também são usados. 

Os equipamentos comumente utilizados na desestabilização de emulsões são tanques de 

decantação por gravidade, ciclones, separadores centrífugos e outros tipos de equipamentos de 

separação mecânica. No entanto, estes equipamentos possuem grandes volumes e no cenário de 

produção offshore, onde o espaço é reduzido, se tornam inviáveis. 

A desestabilização química é um método muito comum para quebrar emulsões. Existem 

vários desemulsificantes no mercado, e o seu tipo e a dosagem dependem das condições 

específicas do desenvolvimento do campo. 

O método mais comum na indústria de petróleo para a separação de emulsões é o 

tratamento eletrostático, que consiste na aplicação de um campo elétrico externo em uma 

emulsão de petróleo bruto (Antes et al., 2017). Ao aumentar a polarização de gotas de água, o 

campo elétrico promove a coalescência da fase aquosa para melhorar a separação. O objetivo 

da desemulsificação eletrostática é aproveitar ao máximo a lei de Stokes pela sedimentação 

mais rápida das gotas grandes (Noik, Chen e Dalmazzone, 2006). 

 

2.5 Eletrocoalescência 

Durante a eletrocoalescência devido às características físico-químicas dos fluidos e 

intensidade de campo elétrico, diferentes mecanismos podem atuar na separação da emulsão, 

como efeitos hidrodinâmicos, térmicos (Browniano) e forças eletrostáticas. 

Considerando o campo elétrico externo, a distribuição da carga na superfície de uma gota 

de água, resulta em forças de atração entre as gotas e por consequência aumenta a taxa de 

colisão entre as gotas, que resulta na coalescência. Para o caso de um fluido estático a soma de 

forças pode resultar na sedimentação da gota dada por (2.2): 

 

, 
(2.2) 

onde pm  é a massa da gota,   a velocidade da gota, gF  a força gravitacional, eF  a força 

devido ao campo elétrico e dF  a força viscosa que age em oposição as demais, nas próximas 

seções essas forças serão discutidas mais detalhadamente.  

 

degp FFF=
dt

d
m ++
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2.5.1 Forças Eletrostáticas 

O campo elétrico (
yE ) alternado aplicado em um sistema de emulsão pode ser 

representado da seguinte forma (2.3): 

 

, 
(2.3) 

onde oE  é o campo elétrico máximo, t  é o tempo, f  a frequência e 
ye o vetor unitário na 

direção y. 

Dependendo da carga, da polarização de uma gota e da distribuição do campo elétrico 

externo, diferentes tipos de força agem. As principais forças que atuam nesse sistema são forças 

dipolo-dipolo, eletroforética e dieletroforética (Lundgaard, Berg e Røkke, 2008). 

Quando as gotas que possuem uma alta constante dielétrica (água) estão dispersas em um 

meio não condutor que é o óleo e são submetidas a um campo elétrico (CC), a resposta da força 

eletrostática dominante para as gotas é a polarização, que aumenta a partir da redistribuição das 

cargas na superfície das gotas. Como consequência da polarização interfacial, os momentos 

dipolo-dipolo são induzidos nas gotas por aplicação de um campo elétrico. Esse momento 

dipolo induzido ( ) é dado por (2.4): 

 

, 
(2.4) 

onde,   ((2.5)): é a polarizabilidade das gotas de água que pode ser expressa em termos das 

constantes dielétricas da água ( a ) e do óleo ( ol ),  

 

, 
(2.5) 

Onde   é a combinação da fase dispersa e meio dispersante, como dado por (2.6): 

 

, 
(2.6) 

onde o  é a constante dielétrica ou a permissividade no vácuo. Se um campo elétrico é aplicado 

no sistema, a magnitude do momento dipolo induzido ( ind )(2.7) se torna: 

( )  yeftsen 2E=E oy

yE=


3

1/2)(= golo d

( ) ( )oaaol 2/ −−=
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. 
(2.7) 

A força de interação entre dois dipolos ( didF ), devido ao campo elétrico é dado por (2.8): 

 

, 
(2.8) 

onde
ijR  é a separação entre duas gotas e   o ângulo entre os dipolos (Israelichvili, 2011). 

Por consequência, o movimento resultante de um campo elétrico aplicado em uma gota 

carregada é denotado de eletroforese. De acordo com a equação que define a intensidade de 

carga adquirida por uma gota de raio r  em contato com o eletrodo, e assumindo que o tempo 

de relaxação da fase contínua é bem maior que o tempo de contato da gota com o eletrodo, a 

força eletrostática induzida ( eleF ) é dada por (2.9): 

 

, 
(2.9) 

Outra força que atua na atração das gotas, é a força dieletroforética que pode ser definida 

como a tendência que a gota tem de se movimentar em direção a locais de maior intensidade de 

campo, e não necessita de carga, mas depende da propriedade do material. Essa força é 

pronunciada apenas em campos heterogêneos pois em um meio isolado, a direção da força 

depende das constantes dielétricas da partícula e do meio. Se a constante dielétrica da partícula 

é maior do que a do meio em que está envolvida, a força irá ''empurrar'' a partícula em direção 

à campos mais fortes (dieletroforese positiva), caso contrário, se a constante dielétrica da 

partícula for menor que a do meio em que a cerca, a partícula será empurrada para longe da 

região do campo (dieletroforese negativa).  

No caso das gotas de água, que são sempre mais condutivas que o meio em que estão 

suspensas, a situação é formalmente equivalente a um meio de infinita permissividade. Esse 

fenômeno é apresentado esquematicamente na Figura 2:4, onde a gota (partícula) maior que 

está polarizada, atrai gotas menores (partículas pequenas) (Berg e Lundgaard, 2002; Berg, 

Lundgaard e Abi-Chebel, 2010; Lundgaard, Berg e Røkke, 2008; Sjöblom, 2006) 

 

2

y
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Figura 2:4 Forças dieletroforéticas agindo sobre uma gota de água. Adaptado de: (Lundgaard, 

Berg e Røkke, 2008) 

 

 

A força dieletroforética ( dieleF ), devido ao campo externo não homogêneo, pode ser 

aproximada em termos de efeitos dipolo como é apresentada em (2.10): 

 

. 
(2.10) 

A intensidade da força dieletroforética depende fortemente do meio, das propriedades 

elétricas das gotas, do formato e tamanho da gota, bem como a intensidade do campo elétrico. 

(Noik, Chen e Dalmazzone, 2006).  

2.5.2 Força Gravitacional 

A resultante da força gravitacional (
gF ) agindo em uma gota de água é dada por (2.11): 

 

, 
(2.11) 

onde a  e o são as densidades da água e do óleo, o aV  volume da gota de água e g é o campo 

gravitacional. 

2

olo

3

diele Er2=F
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2.5.3 Forças Viscosas 

Quando a gota de água está em movimento no óleo uma força contrária atua sobre esta 

gota, temos a força viscosa ( dF ), expressa pelo coeficiente de arraste (Equação(2.12)): 

 

, 
(2.12) 

 

onde dC é o coeficiente de arraste que é expresso em função do número de Reynolds e um fator 

de correção devido ao movimento da gota, A representa a superficial área da gota e   a sua 

velocidade. 

 

2.5.4 Fatores Operacionais que Influenciam a Coalescência  

Muitos fatores podem influenciar o processo de coalescência: tensão, frequência de 

oscilação, forma da onda do campo elétrico, geometria do coalescedor, configuração do 

eletrodo, temperatura, vazão, e propriedades físico-químicas dos constituintes da emulsão. 

Nesta revisão, apenas serão abordados os efeitos das condições de escoamento e a tensão 

/frequência do campo elétrico aplicado. 

 

2.5.5 Condições de Escoamento 

Os coalescedores comercias com corrente alternada, fabricados antes dos anos 1960, eram 

deliberadamente dimensionados para operarem em um alto grau de turbulência na alimentação 

do vaso, o que leva a interrupção das correntes de gotas da fase dispersa, diminuindo a eficiência 

de separação. De forma oposta, os tratadores comerciais modernos de formato horizontal, 

adotam o escoamento laminar, com o intuito de se valer também da separação gravitacional. 

(Noik, Chen e Dalmazzone, 2006).  

 

2.5.6 Tensão/ Frequência do Campo Elétrico Aplicado  

Em todas as aplicações convencionais, apenas um nível de tensão é aplicado nos eletrodos 

para se atingir a quebra das emulsões. No caso de gotas pequenas são requeridas maiores 

tensões para se aproximarem, superarem a tensão interfacial e coalescerem. Também, deve-se 

( ) 2

2

1
= ACF dod
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estar atento ao campo elétrico aplicado através da emulsão, pois quando se atinge um limite, ao 

invés de quebrar a emulsão, promove-se a emulsificação se a força eletrostática exceder a força 

coesiva interfacial (Berg, Lundgaard e Abi-Chebel, 2010). Na instabilidade causada por um 

campo elétrico muito alto, a gota se alonga e se quebra em múltiplas gotas (Noik, Chen e 

Dalmazzone, 2006). 

É observado que o alongamento da gota aumenta com o campo até um limite a qual se 

torna instável. O campo elétrico correspondente é chamado o campo elétrico crítico .E c

Considerando-se o caso especial de uma gota totalmente condutora (Taylor, 1964) mostrou que 

um esferoide estacionário alongado que tem uma relação de aspecto máximo de 1.9. No máximo 

valor relação de aspecto o campo aplicado oE  é igual ao campo crítico, cE  dado por (2.13): 

 

, 
(2.13) 

onde V a tensão aplicada e 0r  é o raio da gota antes de se aplicar o campo elétrico. 

 

Em valores elevados de campo aplicado oE a gota torna-se instável nos polos e se rompe. 

Este modelo descreve bem os resultados experimentais de corrente contínua e tensões 

alternadas com baixas frequências alternadas (Berg e Lundgaard, 2002; Sjöblom, 2006).  

2.5.7 Campo Elétrico Crítico 

Antes que seja atingido o limite de quebra das gotas, existe uma tensão que define o limite 

de um processo de eletrocoalescência eficiente: o campo elétrico crítico (CEC), que também 

pode ser utilizado como método de avaliar a estabilidade da emulsão A/O (Aske, Kallevik e 

Sjöblom, 2002). Em experimento com coalescedores de frequência controlada foi observado o 

maior crescimento das gotas para maiores frequências. Esse efeito também foi reportado por 

(Lesaint et al., 2009), além da influência do formato da onda do campo elétrico na eficiência 

de separação. 

O uso de campo elétrico crítico como um método para avaliar a estabilidade de emulsões 

água-em-óleo foi desenvolvido por (Sjöblom, 2001). Na técnica CEC, uma amostra de emulsão 

de água-em-óleo é injetada entre duas placas paralelas de eletrodos. A tensão de corrente 

contínua é aplicada entre os dois eletrodos e aumentada em passos incrementais com 

monitoração contínua da corrente elétrica através da amostra de óleo. 

0
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Em resposta ao campo elétrico aplicado que vai aumentando, as gotas de água tendem a 

se alinhar para cadeias de gotas que formam uma ponte. A força do campo elétrico em que a 

amostra mostra um aumento acentuado da condutividade (aumento da corrente através da 

amostra, entre as duas placas de eletrodos) é registada como "campo elétrico crítico". 

Diversos trabalhos utilizando essa metodologia foram publicados desde então (Aske, 

Kallevik e Sjöblom, 2002; Beetge, 2005, 2012; Beetge, Horne e Technologies, 2005; Coutinho 

et al., 2011; Hannisdal et al., 2007; Hemmingsen et al., 2005, 2006; Lesaint et al., 2009; Less 

et al., 2008; Silset et al., 2010). Por este método, a estabilidade relativa da emulsão é 

quantitativamente comparada em termos do valor de CEC e expressa em unidades de V/mm. 

(Beetge, 2012) desenvolveu uma  técnica que estabelece uma relação da fase interna com o 

campo elétrico para obter informações adicionais relacionadas com o mecanismo de 

estabilização, bem como o mecanismo de desemulsificação. 

 

2.5.8 Aplicação do campo elétrico 

Existem vários tipos de campos eletrostáticos que podem ser usados para melhorar a 

coalescência de gotas de água dentro do tratador. Estes incluem (Sellman, Sams e 

Mandawalkar, 2012) : 

- Campo de corrente contínua (CC) no tratador Metercell®. 

- Campo de corrente alternada (CA) em tratadores Bilectric® e TriVolt®. 

- Campo de alta frequência CA no tratador Bilectric® 

- Campo combinado CA / CC em Dual Polarity®, ElectroDynamic Desalter® e tecnologias Dual 

Frequency®. 

As tecnologias Bilectric, Dual Polarity, Dual Frequency e Electrodynamic Desalter 

também podem ser moduladas de várias maneiras para melhorar ainda mais o desempenho de 

desidratação. 

Quando um método eletrostático é selecionado, a compreensão do comportamento das 

gotas de água dentro do campo elétrico ajudará o projetista a otimizar a vazão de 

processamento, a temperatura, a dosagem de químicos e tensão aplicada (Paso et al., 2009).  

Em um campo elétrico tipo CA, cuja força motriz para a coalescência de gotas é baseada 

no dipolo da molécula de água, aplica-se um campo eléctrico alternado de 50 ou 60 Hz na 

emulsão, fazendo com que as gotas de água se deformem devido à força de atração dipolar e 

acelerando a coalescência. 
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Em um campo elétrico tipo CA, aplica-se um campo elétrico alternado de 50 a 60 Hz à 

emulsão, fazendo com que as gotas de água se deformem devido à força de atração dipolar e 

acelera a coalescência de gotas de água pela força de atração entre as extremidades das gotas 

de água com carga oposta. Os equipamentos que utilizam campos de CA são bastante eficazes 

para a remoção de água devido à natureza da atração dipolar, mas perdem eficiência para teores 

de água baixos (menores que 1 (v/v %) de teor), uma vez que a atração dipolar é enfraquecida 

quando as gotas de água estão separadas (Walsh, Sams e Lee, 2012). 

O campo elétrico CC proporciona uma coalescência superior devido à sua capacidade de 

utilizar o movimento eletroforético para aumentar a taxa de colisão de gotas de água. No 

entanto, a aplicação de um campo CC a uma emulsão com teores de água maiores que 1 (v/v 

%) resulta em corrosão dos eletrodos, devido a eletrólise. Isso limita a aplicação de 

equipamentos CC a processos envolvendo somente produtos refinados (com muito baixo teor 

de água)(Sellman et al., 2012). 

A tecnologia de dupla polaridade submete a emulsão de petróleo a um campo alternado 

(de 50-60 Hz) e um campo de corrente contínua de alta tensão. No campo CC, as gotas de água 

adquirem carga positiva ou negativa e são aceleradas em direção à placa do eletrodo de 

polaridade oposta. Ao se aproximar do eletrodo de polaridade oposta, a gota adquire a carga 

dessa polaridade e é então acelerada para o eletrodo oposto. À medida que as gotas se movem 

no campo CC (principalmente devido à força eletroforética), deformam-se devido à força de 

atração dipolar, resultado do campo de CA, colidem e por consequência coalescem (Sellman e 

Mandewalkar, 2016). A Figura 2:5 apresenta a combinação do efeito CA e CC. 

 

Figura 2:5 Combinação dos efeitos CA e CC. Adaptado de: (Sams e Warren, 2004) 
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2.5.9 Tratamento Eletrostático de Petróleos, Estudos em Plantas Pilotos  

A literatura aberta não oferece muitos resultados sobre as diferentes formas de 

modelagem do processo de tratamento eletrostático de petróleos, fenomenológica, empírica e 

semi - empírica, indicando que o tema foi pouco explorado no meio técnico científico. Porém, 

esta constatação não implica na não existência de modelos no meio industrial, no qual o sigilo 

comercial impede que eventuais resultados cheguem à literatura aberta (Cunha, 2008). 

Alves e Oliveira, (2006) publicaram a modelagem do processo eletrostático de petróleo, 

para a planta piloto. Esse trabalho divide as variáveis do processo em três grupos: livres, 

operacionais e respostas. No grupo de variáveis livres, estão todas as variáveis ligadas à 

qualidade da emulsão. O grupo das variáveis operacionais consiste de qualquer variável cujo 

ajuste impacta na qualidade do produto. Já as variáveis de resposta são utilizadas para avaliar o 

processo ou a qualidade do produto final. O desafio é encontrar um modelo capaz de 

correlacionar as variáveis livres e operacionais com as variáveis de resposta. Na desidratação 

eletrostática, as principais variáveis livres são: massa específica de petróleo e de água, 

viscosidade do petróleo, composição química do óleo (quantidade de asfaltenos, resinas, ácidos 

nafténicos, enxofre, nitrogênio, metais, sólidos), e características da emulsão formada, como a 

massa específica, viscosidade, teor de água e de distribuição, e o diâmetro médio das gotas. 

As operacionais são: taxa de escoamento de petróleo, gradiente de tensão e espaçamento 

entre os eletrodos, temperatura e pressão, tipo e concentração do produto desemulsificante. 

Por fim, as variáveis resposta são: teor de água no óleo tratado, salinidade do óleo tratado, 

quantidade de óleo na água produzida e intensidade de corrente elétrica entre os eletrodos. 

Pruneda et al., (2005) avaliaram as principais variáveis que impactam o processo de 

dessalinização do petróleo através do desenvolvimento de modelos matemáticos que 

representam a variação da densidade, condutividade e viscosidade como função da temperatura. 

O aumento da temperatura de processo tem dois efeitos opostos. Em primeiro lugar, a 

diminuição na densidade e viscosidade do óleo que implica o aumento significativo na 

velocidade de sedimentação de gotas de água e como consequência permite uma maior 

quantidade de óleo a ser processado, aumentando a eficiência resultante da realização de 

desidratação do óleo. Em segundo lugar, a condutividade aumenta exponencialmente com a 

temperatura, o que implica em maior consumo de energia. O modelo foi desenvolvido para 

determinar a temperatura ótima a que um benefício econômico máximo ocorre e concluiu que 

uma temperatura ótima de processo é 135 °C. 
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Abdul-Wahab et al., (2006) desenvolveram um estimador simples inferencial para prever 

a qualidade do óleo cru na saída do processo de dessalgação. Em seu estudo a temperatura, o 

tempo de sedimentação, dosagem química, e taxa de diluição foram consideradas variáveis de 

entrada, para prever a eficiência da remoção de água e sal, mas todos os experimentos foram 

feitos em bancada e não foi aplicado campo elétrico.  

Chiesa et al., (2006) estudaram o efeito da viscosidade da fase contínua na coalescência 

de uma emulsão de água em óleo na presença de um campo elétrico, no qual uma gota foi 

exposta a um campo elétrico paralelo com diferentes magnitudes. Em seu artigo anterior Chiesa 

et al., (2005) discutem as forças que agem em gotas de água sobre influência de um campo 

elétrico.  

Mahdi et al., (2008) caracterizaram e modelaram uma planta de desidratação a partir de 

uma análise estatística, tendo sido observados o efeito da concentração de agente 

desemulsificante, a temperatura, a diluição com água fresca, o tempo de sedimentação e o 

tempo de mistura na eficiência de desidratação. 

Vafajoo, Ganjian e Fattahi, (2012) estudaram os efeitos da temperatura, taxa de injeção 

de químicos e o pH do petróleo na remoção de sal em uma planta de dessalinização eletrostática, 

experimentalmente. Os resultados experimentais mostraram que a injeção de desemulsificante 

de 50-100 ppm e pH 9-12 resultam na ótima separação de 88% de água e de aproximadamente 

99 % de sal. 

Meidanshahi, Jahanmiri e Rahimpour, (2012) modelaram tratadores eletrostáticos em 

escala piloto com base no método de balanço populacional em estado estacionário. O efeito de 

diferentes parâmetros operacionais sobre a eficiência de desidratação de saída e teor de sal de 

petróleo bruto foram estudados. Além disso, o efeito de tratadores eletroestáticos de dois 

estágios na saída de Sedimentos Básicos e Água (BS & W) e teor de sal do óleo foram estudados 

e os parâmetros otimizados para atingir 0.1 % de BS & W. O melhor desempenho, com a 

configuração em série dos equipamentos, foi encontrado pelo método de evolução diferencial. 

Suemar et al., (2012) utilizaram a mesma planta piloto dos testes de Alves e Oliveira, 

(2006), no qual foi investigada a desidratação eletrostática de emulsões de petróleo usando 

dados industriais. Os dados experimentais obtidos com sete petróleos diferentes, ao longo de 

um intervalo amplo de viscosidades em uma instalação piloto, mostram que o campo elétrico e 

o tempo de residência são as variáveis mais importantes. Usando dados de plantas-piloto, um 

modelo de lei de potência que relaciona o teor de água no óleo tratado com as condições de 

operação de desidratação e a viscosidade do petróleo bruto e da densidade foi desenvolvido 
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para auxiliar na concepção e avaliação de unidades industriais. O modelo foi testado com dados 

industriais e verificou-se ser capaz de prever muito bem o desempenho das unidades industriais. 

Em artigo mais recente, Aryafard et al., (2016) determinaram a eficiência de remoção de 

água e sal de um eletrocoalescedor industrial de dois estágios baseado no modelo de balanço 

populacional. No processo é considerado uma válvula de mistura e uma bateria de desidratação 

eletrostática em série. Os resultados da simulação mostraram que o aumento da vazão de água 

de 3% para 6% diminui o teor de sal no óleo bruto tratado de 2.06 para 0.71 PTB (libras de sal 

por mil barris de petróleo bruto). 

2.5.10 Micro-ondas no Tratamento de Emulsões  

As micro-ondas são ondas eletromagnéticas não ionizantes com frequência variando entre 

0.3 e 30 GHz e comprimento de onda variando entre 1 e 0.01 m são popularmente chamadas de 

micro-ondas. O efeito das micro-ondas em materiais se baseia na reorganização das cargas das 

moléculas polares e de íons livres de materiais dielétricos, induzidas pelo campo eléctrico da 

radiação. Este tipo de efeito depende da frequência do campo eléctrico e das propriedades 

dielétricas do material a ser aquecido, que pode variar substancialmente (por exemplo, as 

constantes dielétricas de água e petróleo são 76.72 e 2.1-2.6, respectivamente) (Ferreira, 

Ramalho e Lucas, 2013). 

O primeiro trabalho sobre a utilização de micro-ondas foi publicado por Wolf, (1986) na 

forma de patente. As micro-ondas foram utilizadas para completar o processo de aquecimento.  

Fang et al. (1988) publicaram uns dos primeiros artigos que tratava da quebra de emulsões 

com a utilização de micro-ondas de petróleo. No artigo foram comparados três métodos de 

desemulsificação, sedimentação gravitacional, o tratamento térmico convencional, com micro-

ondas. Os resultados mostraram que a radiação de micro-ondas promove uma separação mais 

rápida do que quando se utiliza o método térmico. 

A quebra de emulsões de petróleo a partir de micro-ondas vem sendo tratada em diversos 

artigos. Nour e Yunus, (2006) realizaram uma série de testes de desemulsificação em emulsões 

de petróleo em bancada. Esses testes indicaram que micro-ondas é uma ferramenta efetiva na 

separação da água do óleo e que não requer a adição de desemulsificantes.  

Em revisão elaborada por Fortuny et al., (2008), foi apresentado os principais trabalhos 

sobre o uso da tecnologia micro-ondas em processos normalmente encontrados nas refinarias, 

incluindo a separação da água emulsionada no petróleo, remoção de impurezas do óleo cru, 

craqueamentos térmico e catalítico e hidrorrefino. Onde foi ressaltado que um dos principais 
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desafios na área envolve a construção de equipamentos de micro-ondas adequados a cada 

aplicação. 

Ferreira, Ramalho e Lucas, (2013) observaram que a eficiência de separação da água 

utilizando aquecimento por micro-ondas, utilizando um micro-ondas doméstico, é maior do que 

com o aquecimento convencional quando a temperatura média da emulsão é a mesma. Este fato 

indica que a vantagem de aquecer seletivamente as gotas de água por radiação de micro-ondas 

está no fato de que a temperatura de tratamento de emulsões pode ser reduzida; resultando na 

temperatura mais elevada localizada na fase de interesse (gotas de água) facilitando a drenagem 

do filme interfacial e coalescência. 

Em outra revisão, elaborada por Mutyala et al., (2010) apresentou visão geral das 

aplicações de micro-ondas em betume de areias betuminosas ou produção de óleo de xisto. 

Onde a energia das micro-ondas mostrou-se eficaz em algumas aplicações; no entanto, não é 

foi verificado uso industrial de micro-ondas, o que é uma dificuldade na comparação de 

tecnologias existentes de uso industrial. 

Evdokimov e Losev, (2014) estudaram o efeito do teor de água no processo de 

desemulsificação. As condições ótimas para a irradiação de micro-ondas foram determinadas 

através do cálculo da quantidade de energia de micro-ondas necessária para o início da 

separação de fases. Nas emulsões estudadas, o mínimo consumo de energia foi observado em 

teors de água 18 a 56 %. 

Binner et al., (2014a) observaram a melhoria da separação de emulsões quando tratadas 

por micro-ondas. O efeito térmico proporcionado pelo aquecimento diferencial conduz à 

melhoria na sedimentação da fase interna, e que qualquer vantagem ao aquecimento por micro-

ondas através de aquecimento convencional pode ser explicada por meio de aquecimento 

seletivo da fase aquosa. 

Esses estudos estão baseados no aquecimento seletivo da fase aquosa por meio do 

aumento da interação de água com radiação de micro-ondas. A consequência direta disso é o 

aumento da movimentação das gotas (movimento Browniano) e a redução da viscosidade na 

região periférica das gotas devido ao aumento da temperatura local, resultando no aumento da 

taxa de coalescência da água e da eficiência de desemulsificação (Binner et al., 2013, 2014a). 

É importante salientar que todos os estudos presentes na literatura foram realizados em batelada, 

nenhum teste foi realizado em aparato contínuo e em série com eletrocoalescedores. 
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3. Metodologia  

Neste capítulo serão apresentadas as metodologias propostas e os materiais utilizados 

nesta tese. As metodologias estão divididas em três subseções:  

1) Metodologia para a observação do efeito campo elétrico em escala microscópica, no 

qual foi necessário o desenvolvimento de um aparato experimental;  

2) Metodologia para a avaliação dos impactos de variáveis operacionais no processo de 

eletrocoalescência em escala piloto para emulsões de três petróleos com diferentes 

características; 

3) Metodologia para a avaliação do efeito de aquecimento diferencial proporcionado por 

fornos de micro-ondas em emulsões modelo. 

 

3.1 Materiais 

3.1.1 Surfactantes  

 Foram utilizados dois surfactantes para estabilizar a emulsão, um anfipático, monooleato 

de sorbitan (SPAN 80, peso molecular: 428.61 g/mol, Tedia 99% de pureza) e outro iônico, 

Sulfucianato dioctil de sódio (AOT, peso molecular: 444.59 g/mol, Sigma Aldrich 99% de 

pureza). As formulas moleculares desses surfactantes são apresentadas na Figura 3:1. Essa 

mistura de surfactantes produz emulsões de água em óleo estáveis, o HLB do SPAN 80 é 4.3 e 

o do AOT é de 32 (Delgado-Linares et al., 2013). A razão SPAN 80/AOT foi de 9:1 em base 

mássica e a forma de solubilização, foi solubilizar o AOT em SPAN 80 e depois adicionar na 

fase óleo a mistura de surfactantes. 

 

Figura 3:1 Formula molecular dos surfactantes. a) SPAN 80 b) AOT. Adaptado de: (Delgado-

Linares et al., 2013) 
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3.1.2 Fase Aquosa 

Nos experimentos foi utilizado água deionizada com diferentes concentrações de sal. A 

condutividade elétrica foi medida com o condutivímetro Gehaka modelo CG2000, acoplado 

com um sensor de vidro modelo SCC04 (constante condutiva K=1).  

3.1.3 Fase Oleosa  

Foram utilizados 4 tipos de óleo nessa tese. Um óleo modelo (Exxsol d 130) produzido a 

partir frações leves de petróleo tratadas com hidrogênio na presença de um catalisador, que 

produz um óleo contendo baixos teores aromáticos, cujos principais componentes incluem 

alcanos normais, isoalcanos, e compostos cíclicos.  

Além de três petróleos com diferentes características. 

 

3.1.4 Caracterização dos Fluidos e das Emulsões  

A estabilidade da emulsão sob campo gravitacional foi determinada pela observação da 

emulsão usando perfil de dispersão de luz laser (Turbiscan LAB Expert). O aparelho mede a 

luz transmitida e o retroespalhamento relacionados à concentração e ao tamanho das gotas de 

água presentes no tubo de amostra. A medida é realizada em uma cubeta cilíndrica que é 

analisada ao longo da sua altura em função do tempo. Assim, é possível detectar mudanças no 

tamanho de partícula, ou aglomeração (floculação e coalescência) e a separação de fases 

(sedimentação e clarificação, no caso da fase dispersa, seja mais densa que a fase contínua). A 

resposta do dispositivo é exibida através da porcentagem de fluxo de luz refletida 

(retroespalhamento) em função da altura da amostra das curvas do tubo (mm)(Lesaint et al., 

2009). Neste estudo, apenas o perfil de luz retroespalhamento foi avaliado, pois as emulsões 

eram opacas e apresentaram transmissão de luz zero. Todos os testes de estabilidade da emulsão 

foram realizados a 25 ºC. Apenas emulsões de modelo foram avaliadas, emulsões de petróleo 

absorvem totalmente a luz. 

A determinação do diâmetro médio das gotas foi realizada por microscopia óptica. As 

imagens das emulsões foram obtidas a partir de um microscópio óptico invertido (Carl Zeiss 

Axiovert 40 MAT) equipado com uma câmera de 1,4 megapixels (Axiocam MRc) e um 

computador (software Axiovision (4.8.1)). A técnica utilizada foi o campo claro com luz 

transmitida, que não usa filtros.  
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Para avaliar o diâmetro médio de gotas das emulsões preparadas, foi utilizado o software 

ImageJ, que é um software para processamento e análise de imagens. Com este software foi 

possível editar, analisar e processar imagens. O cálculo das áreas foi feito pela contagem de 

pixels das regiões selecionadas (Dias, 2008; Hannickel et al., 2012). Para o cálculo do diâmetro 

médio foram utilizadas, no mínimo, 200 gotas.  

O teor de água na fase oleosa foi medido pelo método de titulação volumétrico Karl 

Fischer no equipamento 836 Titrando de Karl Fischer, da Metrohm.  

As determinações do IAT dos óleos utilizados no estudo foram realizadas com o auxílio 

de um titulador potenciométrico, fabricado pela Metrohm, de acordo com a norma ASTM 

D664.  

A tensão interfacial (IFT) das fases foi medida em um tensiômetro K100, fabricado por 

Kruss utilizando o método da placa Wilhelmy. As medições foram realizadas em triplicata à 

temperatura ambiente. A duração dos experimentos foi ajustada para 3 horas e os valores 

médios de IFT foram determinadas a partir do intervalo de 1 h40 min a 3 h. A viscosidade e a 

densidade dos fluidos foram medidas em um instrumento SVM 3000 (Anton Paar). As medidas 

foram realizadas em triplicado a 20, 40 e 60 ºC. Para calcular a densidade e a viscosidade a 45 

° C foi aplicado o mesmo procedimento descrito por (Bergman e Sutton, 2009).  

A condutividade das fases contínua das emulsões foi determinada utilizando o medidor 

de condutividade digital fabricado pela EMCEE Electronics (modelo 1152). A escolha do 

equipamento foi relacionada ao alcance de medição da condutividade. As medições foram feitas 

a temperatura ambiente (cerca de 25 ° C).  

3.1.5 Metodologia para a Observação da Tensão Aplicada Utilizando Microscopia  

Para a observação do campo elétrico utilizando microscopia, a emulsão foi preparada 

seguindo o protocolo de preparo das emulsões proposto por (Delgado-Linares et al., 2013), que 

consiste na adição de surfactantes na fase óleo. A emulsão é preparada com água deionizada 

em fração volumétrica (teor de água) desejada. O surfactante é preparado com uma mistura de 

90 (m/m) % de SPAN 80 e de 10 (m/m) % AOT.  

 

Para os testes no microscópio, o protocolo de preparação foi o seguinte:  

• Adicionar a concentração de surfactante de 1% em base mássica na fase óleo; 

• Adicionar a água aos poucos; 

• Agitar a mistura por três minutos a 3400 rpm no agitador Ultra Turrax T-25. O volume 

de emulsão preparada por teste foi de 100 ml. 
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A desestabilização eletrostática foi realizada utilizando uma célula de eletrocoalescência 

desenvolvida, neste trabalho, para que seja viável a observação no microscópio do andamento 

da desestabilização da emulsão a partir de uma tensão aplicada. Este dispositivo é composto de 

2 eletrodos e 4 placas de acrílico sendo que a distância entre os eletrodos pode ser variada. O 

dispositivo de observação de emulsões sob ação de tensão, foi desenvolvido com base nos 

aparatos apresentados por Pearce, 1953; Taylor, 1988 e teve diversos protótipos até o 

desenvolvimento de uma célula capaz de realizar experimentos de maneira confiável. O aparato 

é apresentado (célula de eletrocoalescência) na Figura 3:2.  

 

Figura 3:2 Aparato desenvolvido para observação em tempo real do processo de 

desestabilização, incluindo eletrodos. 

 

Esse aparato foi montado e disposto no microscópio óptico Axiovert 40 MAT da Carl 

Zeiss, no qual foram conectados os cabos vindos de uma fonte geradora de tensão (Agilent 

modelo 6634B) com tensão variável de 0-100 V e corrente variável de 0-1 A. O esquema de 

montagem para realização dos experimentos é apresentado na Figura 3:3. 

 

Figura 3:3 Configuração experimental com a célula coalescedora 
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Após o preparo da emulsão, uma gota (0.05 mililitros) foi disposta entre os eletrodos e a 

fonte foi acionada aplicando uma rampa de tensão com a taxa de incremento de 0.1 V/s 

Para a avaliação da tensão aplicada em função das variáveis de preparação, foi elaborado 

um planejamento experimental. As variáveis independentes, distância entre eletrodos de 

aproximadamente 0.1, 0.2 e 0.3 mm, teor de água 5, 10 e 15 (% m/m) e teor de surfactante de 

0.5, 1 e 1.5 (% m/m) foram utilizadas para avaliar os parâmetros que influenciam a 

eletrocoalescência. A variável controlada é o valor de tensão aplicada. 

O planejamento experimental executado foi um completo de 3 níveis e 3 variáveis (33), 

com 3 réplicas genuínas em cada ponto resultando em 81 experimentos. O planejamento é 

apresentado na Tabela 3.1. 

Tabela 3:1: Planejamento experimental completo 33 para os testes realizados no microscópio. 

Teste 
Distância entre 

eletrodos (mm) 

Teor de água 

(m/m %) 

Concentração de 

surfactante (m/m %) 

1 0.1 5 0.5 

2 0.1 5 1.0 

3 0.1 5 1.5 

4 0.1 10 0.5 

5 0.1 10 1.0 

6 0.1 10 1.5 

7 0.1 15 0.5 

8 0.1 15 1.0 

9 0.1 15 1.5 

10 0.2 5 0.5 

11 0.2 5 1.0 

12 0.2 5 1.5 

13 0.2 10 0.5 

14 0.2 10 1.0 

15 0.2 10 1.5 

16 0.2 15 0.5 

17 0.2 15 1.0 

18 0.2 15 1.5 

19 0.3 5 0.5 

20 0.3 5 1.0 

21 0.3 5 1.5 

22 0.3 10 0.5 

23 0.3 10 1.0 

24 0.3 10 1.5 

25 0.3 15 0.5 

26 0.3 15 1.0 

27 0.3 15 1.5 
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3.1.6 Metodologia para a Avaliação de Parâmetros que Influenciam a 

Eletrocoalescência em Escala Piloto. 

O processo executado na planta piloto começa a partir de dois tanques, um para água (T-

01) e um para óleo (T-02), no qual duas bombas do tipo pistão (bomba de dosagem de alta 

pressão, Fabricante Omel) são utilizadas para fornecer a água (P-01) e o óleo (P-02). A linha 

de alimentação de água está equipada com um medidor de vazão Coriolis (Micro Motion, 

Emerson) (FIT-01) para medir a vazão mássica de água, e no qual os tubos de água e óleo se 

encontram, outro medidor de fluxo Coriolis (FIT-02) está posicionado para medir a fluxo 

mássico total (óleo e água). Dois trocadores de calor estão conectados para aquecer a água (H-

01) e o óleo (H-02). Então, com a ajuda de um misturador dinâmico (MP-01), a emulsão é 

formada. A frequência de rotação da bomba de mistura dinâmica pode ser alterada para aplicar 

a taxa de cisalhamento adequada aos fluidos. Após a formação da emulsão, há um amostrador 

(SP-01) no qual a amostra da emulsão pode ser retirada para verificar características da 

emulsão, como por exemplo, o teor de água pela titulação de Karl Fisher e o tamanho médio 

das gotas por microscopia. A emulsão então flui através da célula de tratamento eletrostático 

(Interav), (DC-01). A célula possui termopares localizados na parte inferior e superior da célula, 

para monitorar a temperatura e o nível da água, controlados por uma válvula de agulha na parte 

inferior da célula. 

Após a célula de tratamento eletrostático, o óleo desidratado flui para outro amostrador, 

(SP-02), no qual as amostras de óleo tratado foram coletadas periodicamente (cada 15 a 30 min, 

dependendo da taxa de fluxo) do topo da unidade. A fração de água foi medida pelo método de 

Karl Fisher até atingir um estado estacionário (até o erro absoluto do teor de água no óleo 

tratado atingir um valor inferior a 5 %) sendo o último valor de conteúdo de água relatado para 

cada condição. Os tamanhos médios de gota também são medidos e analisados por microscopia 

usando o software Image J. Uma válvula de controle na linha de saída da planta piloto foi 

utilizada para regular a pressão do sistema (PIC-01). A Figura 3:4 mostra o diagrama de fluxo 

do processo da planta piloto. 
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Figura 3:4 Fluxograma da Planta Piloto para os testes com petróleo. 

 

 

Para os experimentos com petróleo foi escolhido um planejamento experimental fatorial 

25-1 (Tabela 3:2), com o objetivo de avaliar o maior número de possível de variáveis no teor de 

água na saída do processo. As variáveis selecionadas para o estudo são: teor de água na emulsão 

de entrada (H2O-e), vazão mássica (FR), tensão aplicada (VA) distância entre eletrodos (GP) e 

viscosidade (VT). A Tabela 3.5 mostra o planejamento experimental fatorial utilizado. Este 

planejamento tem resolução V, no qual nenhum efeito principal ou de segunda ordem é 

confundido ou superposto com qualquer outro efeito principal ou com qualquer outro efeito de 

interação de segunda ordem, porem interações de segunda ordem são confundidas com 

interações de terceira ordem (Montgomery, 2012). 
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Tabela 3:2 Planejamento experimental fatorial 25-1 para os testes realizados com petróleo na 

planta piloto 

Teste H2O-e (m/m %) FR (kg/h) *VA (kV)  GP (cm) VT (cP) 

1 5 5 4.6 2.5 30 

2 15 5 4.6 2.5 15 

3 5 10 4.6 2.5 15 

4 15 10 4.6 2.5 30 

5 5 5 7.6 2.5 15 

6 15 5 7.6 2.5 30 

7 5 10 7.6 2.5 30 

8 15 10 7.6 2.5 15 

9 5 5 4.6 5 15 

10 15 5 4.6 5 30 

11 5 10 4.6 5 30 

12 15 10 4.6 5 15 

13 5 5 7.6 5 30 

14 15 5 7.6 5 15 

15 5 10 7.6 5 15 

16 15 10 7.6 5 30 

17 (C) 10 7.5 6.1 3.8 22.5 

18 (C) 10 7.5 6.1 3.8 22.5 

19 (C) 10 7.5 6.1 3.8 22.5 

*corrente alternada de 60 Hz 

Como os petróleos possuem características diferentes, a viscosidade foi utilizada para 

equiparar as condições dos testes. A temperatura do teste variava com o petróleo de acordo com 

a metodologia de cálculo da viscosidade descrita por (Bergman e Sutton, 2009), para que todos 

os petróleos tivessem a mesma viscosidade nos testes.  
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3.1.7 Metodologia para Avaliação do Efeito de Micro-Ondas no Pré-Aquecimento de 

Emulsões 

 No que diz respeito aos experimentos na ausência e presença de um micro-ondas, no qual 

a emulsão flui através de caminhos diferentes e através de um reator de micro-ondas. 

Uma válvula de três vias (TV-01) pode ser configurada para direcionar o fluxo para um 

reator de tanque contínuo de micro-ondas de 0.25 L (MW-01), BatchSYNTH de Milestone, 

antes que a emulsão flua para a célula de tratamento eletrostático (Interav) (DC- 01), ou ignorar 

o reator de micro-ondas. O vaso de micro-ondas é agitado suavemente (5 rpm) para evitar a 

formação de hotspots, conforme sugerido pelo fabricante. Devido às características do 

equipamento de micro-ondas, em particular de pequeno diâmetro (diâmetro interno 3.5cm), as 

micro-ondas podem penetrar no núcleo da emulsão na medida em que a profundidade de 

penetração de uma emulsão de água de 15% é estimada em 2.2 cm (Assenheimer et al., 2017). 

No caso de contornar o reator de micro-ondas, as emulsões, primeiro fluem através dos 

aquecedores (H-01 e H-02) para atingir a temperatura de tratamento (TT) e depois fluem para 

a célula de tratamento eletrostático. A célula de tratamento eletrostático tem termopares 

localizados na parte inferior e superior da célula para monitorar a temperatura e o nível da água, 

que é controlado por uma válvula de agulha no fundo da célula. Após o processo de desidratação 

na célula de tratamento eletrostático, o óleo desidratado flui para um amostrador, (SP-02), no 

qual as amostras de óleo tratado coletadas periodicamente (cada 15 a 30 min, depende da taxa 

de fluxo) do topo da unidade. A fração de água é medida pelo método de Karl Fisher até atingir 

um estado estacionário (até o erro absoluto do teor de água no óleo tratado atingir um valor 

inferior a 5%) sendo que o valor do conteúdo de água no estado estacionário é relatado para 

cada condição. Os tamanhos médios de gota também são medidos e analisados por microscopia 

usando o software Image J. No caso de trabalhar em alta temperatura, um permutador de calor 

(H-03) está disponível para refrigerar os fluidos antes da eliminação. Existe uma válvula de 

controle na linha de saída da planta piloto para regular a pressão do sistema (PIC-01). A Figura 

3:5 mostra o diagrama de fluxo do processo da planta piloto.  
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Figura 3:5 Fluxograma da planta piloto para os testes de pré-aquecimento 

 

Neste estudo, o teor de água de entrada na emulsão (H2O-e), a vazão mássica (FR), a 

concentração de sal (STC) e a intensidade do campo elétrico entre eletrodos (EF) foram 

selecionadas como variáveis manipuladas no projeto experimental. A pressão de tratamento, a 

concentração de surfactante, o espaço entre os eletrodos e a temperatura foram fixados em 10 

bar, 0.5% em peso, 37.5 milímetros e 45 °C, respectivamente. Um fatorial fracionário 24-1 foi 

utilizado para avaliar os efeitos das variáveis mencionadas. Os valores dessas quatro variáveis 

experimentais (H2O-e, FR, STC e VA) foram normalizados entre -1 e +1 para calcular os efeitos 

das variáveis (Tabela 3:3). O projeto tem resolução IV, no qual nenhum efeito principal é 

confundido ou sobreposto com outros efeitos principais ou qualquer outro efeito de interação 

de segunda ordem. No entanto, as interações de segunda ordem são confundidas. Para avaliar 

o erro experimental, três réplicas foram feitas no ponto central (Montgomery, 2012). 

A temperatura foi selecionada no micro-ondas (ou no caso de utilização de aquecimento 

convencional, nos aquecedores) de uma maneira que a temperatura de tratamento (TT) na célula 

de tratamento eletrostático permanece constante a 45 °C durante todo o experimento. Os teores 

de água na entrada da emulsão Exxsol em água (H2O-e) foram 5, 10 e 15% em massa, as 

intensidades do campo elétrico entre os eletrodos foram 0.4, 0.8 e 1.2 kV/cm (corrente alternada 

com 60 Hz), as vazões foram 5, 7.5 e 10 kg/h e as concentrações de sal foram 0, 1.5 e 3.5% em 

massa. 
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Tabela 3:3 Planejamento experimental fatorial 24-1 para os experimentos com os dois tipos de 

pré-aquecimento. 

Teste H2O-e (m/m %) FR (kg/h) STC (m/m 

%) 

EF (kV) 

1 5 5 0 1.5 

2 15 5 0 4.5 

3 5 10 0 4.5 

4 15 10 0 1.5 

5 5 5 3.5 4.5 

6 15 5 3.5 1.5 

7 5 10 3.5 1.5 

8 15 10 3.5 4.5 

9 ( c) 10 7.5 1.8 3 

10 ( c) 10 7.5 1.8 3 

11 ( c) 10 7.5 1.8 3 
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4. Resultados e Discussão  

4.1 Caracterização dos Sistemas   

As condutividades da fase aquosa são apresentadas na Tabela 4:1. Todas as medidas 

foram repetidas 3 vezes para a determinação do desvio padrão da medição. 

 

Tabela 4:1: Condutividade da fase aquosa utilizada nos experimentos. 

Água Condutividade (µS/cm) 

Deionizada 1.14±0.1 

NaCl (1.75 % (m/m)) 21500±1.1 

NaCl (3.5 % (m/m)) 39000±0.9 

NaCl (5.0 % (m/m)) 40300±0.4 

 

Os resultados da caracterização do Exxsol, em relação a tensão interfacial, condutividade, 

índice de acidez, viscosidade dinâmica e densidade, são apresentados na Tabela 4:2. 

Os resultados da caracterização dos petróleos, em relação a tensão superficial e interfacial 

(com os sistemas utilizados na tese), condutividade, índice de acidez, viscosidade dinâmica e 

densidade, são apresentados na Tabela 4:3. 

 

. 
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Tabela 4:2 Propriedades do Exxsol. 

Variável Sistema  Unidades   

Tensão interfacial Exxsol/Águaa  

Exxsol + Água deionizada 

mN/m 

42.5±1.3 

Exxsol + Solução salina (1.75% (m/m) NaCl) 36.2±0.1 

Exxsol + Solução salina (3.5% (m/m) NaCl) 36.7±2.1 

Exxsol (0.5 % (m/m) de Span 80 e AOT*) + Água deionizada 5.3±0.2 

Exxsol (0.5 % (m/m) de Span 80 and AOT*) + Água salgada (1.75% (m/m) NaCl) 0.3±0.01 

Exxsol (0.5 % (m/m) of Span 80 and AOT*) + Água salgada (3.5 % (m/m) NaCl) 0.1±0.01 

Índice de Acidez Total (IAT)a Exxsol (mg KOH)/g 0.2±0.05 

Condutividadea 
Exxsol nS/m 0.01±0.001 

Viscosidade dinâmicab  
Exxsol 

mPa.s 
3.2±0.01 

Água salgada  0.6±0.01 

Densidade b Exxsol 
g/cm3 

0.81±0.01 

Água salgada  0.99±0.01 
aMedido à temperatura ambiente bCalculado em 45 °C.     

*Razão SPAN 80/AOT 9:1 mássica. 
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Tabela 4:3 Caracterização dos Petróleos. 

Variável Sistema   Unidades P1 P2 P3 

Tensão superficial   
mN/m 

27.38±3.72 22.83±0.18 24.12±0.84 

Tensão interfacial 

 Petróleo /Água  

Petróleo + Água deionizada  5.17±1.05 12.34±0.59 22.23±1.64 

Petróleo + Água salgada (5.0% (m/m) NaCl) 10.90±0.63 15.75±1.00 23.75±1.55 

Índice de Acidez Total (IAT)  (mg KOH) /g 2.4±0.4 1.2±0.1 2.8±0.1 

Condutividade   nS/m 0.127±0.04 0.163±0.01 0.64±0.01 

Viscosidade dinâmica 

20 ºC 

mPa.s 

77.57 ±1.93 220.525±0.38 1047.85±2.35 

40 ºC 29.61±0.57 69.12±0.07 228.80±0.43 

60 ºC 13.91±0.24 28.74±0.10 73.84±0.15 

densidade  

20 ºC 

g/cm3 

0.90±0.01 0.92±0.01 0.94±0.01 

40 ºC 0.89±0.01 0.90±0.01 0.93±0.01 

60 ºC 0.876±0.001 0.89±0.03 0.92±0.01 

°API (calculado à 15.6 °C)   24.65 21.99 18.16 

Saturados ASTM D2549 (% m/m) 57.43±0.60  51.48±0.50  39.20±0.030 

Aromáticos ASTM D2549 (% m/m) 31.79±0.32 33.79±0.40 46.29±0.50 

Resinas ASTM D2549 (% m/m) 8.54±0.01 10.76±0.02 12.24±0.13 

Asfaltenos ASTM D6560 (% m/m) 2.25±0.02 3.97±0.03 2.27±0.02  
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4.2 Avaliação dos Efeitos da Tensão Aplicada em Escala Microscópica  

4.2.1 Estabilidade Frente ao Campo Gravitacional  

Com objetivo de estudar a estabilidade das emulsões preparadas para os testes, 

incialmente foi feita a caracterização das emulsões por microscopia, que é apresentada na 

Figura 4:1, onde as fotos são de logo após a preparação. Na figura é possível observar que há 

uma redução no tamanho de gotas com a adição de surfactante: a) devido a diminuição da tensão 

interfacial; b) para diminuir a energia livre do sistema, já que a concentração é maior que a 

concentração micelar crítica, que é possível observar no trabalho de Delgado-Linares et al., 

(2013) esse fato é descrito por Schramm, 2005.  

 

Teor de água 

(% m/m) 
Teor de surfactante (m/m %) 

 0.5 1.0 1.5 

5 

   

10 

   

15 

   

Figura 4:1 Micrografias das emulsões utilizadas nos testes 
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Esta tendência de redução no tamanho de gotas, é confirmada pela Tabela 4:4, no qual é 

possível observar numericamente a tendência. Mas como o desvio padrão é alto em relação as 

gotas, pode se afirmar que o diâmetro médio é o mesmo em todos os casos. 

 

Tabela 4:4 Diâmetro médio (média numérica) das gotas em micrometros (µm). 

Fração mássica de água (m/m %) Fração mássica de surfactante (m/m %) 

0.5 1 1.5 

5 20.0±9.8 19.4±10.2 16.6±7.2 

10 17.4±8.4 15.8±6.9 15.1±7.1 

15 13.7±4.8 12.9±5.2 12.1±10.8 

 

Para analisar de que forma as emulsões se comportam frente ao campo gravitacional, foi 

medido o retroespalhamento de luz de uma amostra ao longo do tempo. A Figura 4:2 apresenta 

os resultados da estabilidade da emulsão para todos os teores de água e concentração de 

surfactante para o tempo de 30 minutos. Todas as emulsões mostraram um processo de 

sedimentação lenta em todos os testes (Figura 4:2 no qual as linhas são relativas ao teor de água 

e as colunas são em relação teor de surfactante), o que pode ser observado pelo aumento do 

retroespalhamento no fundo dos frascos (na parte esquerda dos perfis) e uma diminuição no 

topo do frasco. Era esperada alguma sedimentação, uma vez que os tamanhos das gotas são 

suficientemente grandes para superar as forças viscosas na fase oleosa. A viscosidade dinâmica 

do Exxsol é apresentada na Tabela 4:2. Estes resultados foram semelhantes aos obtidos por 

França et al., (2014) e Balsamo, Phan e Nguyen, (2013) que realizaram testes de estabilidade 

similares. Os tamanhos de gotas médias calculados dos perfis de retroespalhamento foram 

muito semelhantes aos valores obtidas pelas micrografias (Figura 4:1). 

Outro comportamento interessante que deve ser destacado, é que com o aumento do teor 

de surfactante, aumentou-se a sedimentação. Conforme pode ser observado nos perfis de 

retroespalhamento (Figura 4:2 teor de surfactante de 1.5 (m/m %). Vale salientar, que a adição 

de surfactante acima de 0.5 (m/m%) não apresenta redução significativa na tensão interfacial, 

e isso pode ser observado em experimentos conduzidos por (Delgado-Linares et al., 2013), nos 

quais variou-se a concentração de surfactante de 0.0001 até 5 (m/m%) e a tensão interfacial foi 

de aproximadamente de 10 mN/m para as concentrações acima de 0.1 (m/m%) que são 

concentrações acima da concentração micelar crítica. 
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Teor de água 

(% m/m) 
Teor de surfactante (m/m %) 

 0.5 1.0 1.5 

5 

   

10 

 

 

 

15 

  
 

Figura 4:2 Resultados dos perfis de dispersão de luz em função do tempo em minutos e do comprimento do tubo.  
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4.2.2 Estabilidade Frente a Tensão Aplicada  

Como explicado na seção 3.1.5, os experimentos foram realizados na célula de 

eletrocoalescência acoplada ao microscópio, no qual foi possível observar os efeitos da 

eletrocoalescência de acordo um planejamento experimental completo 33. 

Com os experimentos foi possível observar os feitos da tensão aplicada nas emulsões, de 

que forma elas se comportam em relação ao movimento das gotas e ao súbito aumento da 

corrente, definido pela literatura como o ponto no qual os eletrodos estão conectados por uma 

ponte gotas de água (Silset et al., 2010), e utilizado como medida de estabilidade de emulsões 

(Noik, Chen e Dalmazzone, 2006). Sjöblom, (2001) define que a medida que a intensidade do 

campo aumenta, as gotas começam a se alinhar e ficam distorcidas. Quando a intensidade do 

campo é suficientemente grande, a força do campo elétrico e a distorção das gotas tornam-se 

suficientes para que o filme interfacial que estabiliza a emulsão se rompa e separe em duas 

fases, ou seja é o início da desestabilização ou quebra da emulsão. Quando isso ocorre e um 

número suficiente de gotas se romperam, a condutividade medida através do intervalo, aumenta 

acentuadamente (ordens de magnitude) isso é definido como o campo elétrico crítico.  

Foi observado nos experimentos realizados (Figura 4:3) que o aumento súbito da corrente 

definido como campo elétrico crítico na literatura, ocorre apenas quando uma gota de tamanho 

grande o suficiente para alterar de forma significativa a condutividade elétrica do sistema. Esse 

estudo demonstrou sistematicamente que, independentemente do teor de água (5-15 (%m/m)) 

e da distância entre eletrodos (0.1-0.3 mm), o salto da corrente foi aparente quando uma gota 

conectou os eletrodos e isso ocorreu quando o processo de coalescência estava praticante 

terminado, isso pode ser notado em todos as condições experimentais (Tabela 3:1) apresentadas 

na Figura 4:3, onde os gráficos foram padronizados na com a mesma escala para efeito de 

comparação (todas as réplicas podem ser observadas nos 81 gráficos do Apêndice I-Gráficos 

dos experimentos no microscópio). A metodologia utilizada foi pela observação da 

coalescência via microscopia (qualitativa) e com o aumento da corrente, que em todos os casos 

o aumento adotado foi de 0.05 mA, pelo sistema ter a condutividade da água deionizada. 
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Nº  Nº  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

Figura 4:3 Gráficos dos experimentos realizados com as imagens dos instantes iniciais e 

do súbito aumento de corrente. 
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Nº  Nº  

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Figura 4:3 -Gráficos dos experimentos realizados com as imagens dos instantes iniciais 

e do súbito aumento de corrente. (continuação 1). 



64 

 64 

Nº  Nº  

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

Figura 4:3 Gráficos dos experimentos realizados com as imagens dos instantes iniciais e 

do súbito aumento de corrente. (continuação 2). 
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Nº  Nº  

25 

 

26 

 

27 

 

  

Figura 4:3 Gráficos dos experimentos realizados com as imagens dos instantes iniciais e 

do súbito aumento de corrente. (continuação 3). 

 

Em um estudo recente apresentado por (Mhatre et al., 2018) houve uma tentativa de 

explicar de forma gráfica o ponto de aumento súbito de corrente (definido como campo elétrico 

crítico), mas sem a demonstração visual dos experimentos. Nesse estudo ele afirma que uma 

gota que se junta com outras, cresce em um tamanho grande o suficiente, deforma e estica até 

os eletrodos para criar uma rota para o fluxo de corrente. Não foi possível observar esse 

fenômeno com os experimentos realizados neste trabalho.  

O processo de eletrocoalescência que foi observado está de acordo com o descrito por 

(Eow e Ghadiri, 2002). As correntes de gotas são formadas por movimento de gotas simples, 

com as correntes alinhadas na direção da força máxima do campo. Além disso, as correntes 

podem não estar em contato com os eletrodos, portando não ocorre transferência de corrente. 

Também não houve alongamento das gotas para conectar os eletrodos. As correntes de gotas 

não coalescem de forma instantânea, as gotas vão se juntado de forma desigual, sempre atraídas 

por uma gota maior. Este fenômeno pode ser observado na Figura 4:4 (referente ao experimento 

21 terceira replica da Tabela 3:1), no qual se destacam cinco momentos distintos. 

 



66 

 66 

 

 

O momento (a) na Figura 4:4 é o início do teste, o momento (b) é observado claramente 

o alinhamento das gotas, no momento (c) o efeito eletroforético é predominante, no momento 

(d), primeiro pico de corrente, não se verifica mais nenhuma aproximação das gotas e, por fim 

o momento no qual as gotas começam a esticar em direção aos eletrodos é conato ocorre a(e), 

explosão das gotas, se observa maior intensidade de corrente, fato também observado por Berg 

e Lundgaard, (2002).  

Outros fenômenos que devem ser observados com a aplicação de tensão em emulsões 

são apresentados na Figura 4:5, é possível observar diversos aumentos súbitos de intensidade 

de corrente. 

 

Figura 4:4 Observação do efeito da tensão aplicada no processo de eletrocoalescência 

para o experimento 21. 
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Figura 4:5 Efeito da tensão na desintegração de gotas (experimento 22 da Tabela 3:1) 

A Figura 4:5 mostra vários instantes do processo: (a) é o início da eletrocoalescência, no 

instante (b), uma gota grande é formada, o instante (c) foi considerado como a tensão de quebra, 

pois há um aumento na corrente e é possível observar uma gota na porção inferior fechando o 

curto. No instante (d) há um súbito aumento na corrente novamente no qual é possível observar, 

no plano inferior, uma gota fazendo o contato entre os eletrodos que é seguido pelo instante (e) 

no qual a gota se rompe após vários aumentos súbitos de corrente, se destacando o instante (f) 

no qual novamente uma gota faz contato entre os eletrodos e logo em seguida se rompe (g). 

Esse fenômeno ocorre até o fim do teste e se repete em outras condições experimentais. 

Tendo isso em vista, a condição para considerar qual foi a tensão aplicada na qual 

ocorreria a quebra da emulsão, foi a mesma adotada para todos os testes: o primeiro pico 

aparente em conjunto com gotas grandes o suficiente para que fosse possível mudar a 

condutividade elétrica efetiva do sistema. 

Os resultados das observações são apresentados na forma de tensão de quebra na Tabela 

4:5 (o objetivo é apresentar a variável pura, sem manipulação, pois o efeito da distância entre 

os eletrodos está sendo avaliada) na literatura a eletrocoalescência é reportada em termos de 

campo elétrico que é na média a tensão dividida pela distância, no qual também são 

apresentados as médias e o desvio padrão de cada medida.  
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Tabela 4:5 Resultados do planejamento experimental para valores de campo elétrico 

apresentados na forma de tensão de quebra 

Experimento 

Tensão de quebra (V) 

Média Desvio padrão Réplica 

1 

Réplica 

2 

Réplica 

3 

1 27.3 42.5 36.5 35.4 6.2 

2 37.1 28.3 34.7 33.3 3.7 

3 28.3 22.4 22.4 24.4 2.8 

4 32.9 33.4 30.7 32.3 1.1 

5 5.3 8.7 8.6 7.5 1.6 

6 16.9 8.1 11.1 12.0 3.7 

7 5.8 7.2 7.0 6.6 0.6 

8 27.8 31.5 39.4 32.9 4.8 

9 11.1 16.6 12.1 13.2 2.4 

10 76.5 79.5 65.3 73.7 6.1 

11 47.2 33.6 42.5 41.1 5.7 

12 48.0 61.8 56.3 55.4 5.7 

13 52.8 64.9 48.5 55.4 6.9 

14 14.4 15.6 27.8 19.2 6.1 

15 72.4 31.6 39.4 47.8 17.7 

16 84.1 80.2 74.5 79.6 3.9 

17 57.1 52.6 60.3 56.6 3.1 

18 51.1 58.9 59.2 56.4 3.7 

19 53.6 43.9 52.2 49.9 4.3 

20 76.5 86.4 70.9 77.9 6.4 

21 51.2 65.0 55.7 57.3 5.8 

22 31.1 36.6 30.0 32.6 2.9 

23 25.6 20.5 21.7 22.6 2.2 

24 27.8 28.0 28.6 28.1 0.3 

25 52.4 63.0 51.1 55.5 5.3 

26 55.6 58.7 56.4 56.9 1.3 

27 28.4 38.5 29.4 32.1 4.5 

 

Para analisar quantitativamente os efeitos das variáveis experimentais (teor de água, 

concentração de surfactante e distância entre eletrodos), foi selecionado um modelo quadrático, 

tendo em vista que os experimentos possuem 3 níveis dada em: 

 

 
(4.1) 

onde 
0a é uma constante independente, 

ix são as variáveis independentes (teor de água, 

concentração de surfactante e distância entre eletrodos),
ey  é a resposta do modelo, que é a 

n n n n
2

e 0

i 1 i 1 j 1 i 1

y =a + i i ij i j ii i ia x a x x a x 
= = = =

+ + +  
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tensão aplicada, 
ia é o coeficiente calculado dos termos lineares, ija é a combinação de efeitos, 

iia  é o coeficiente dos termos quadráticos, e 
i  é o erro de predição 

A Tabela 4:6 apresenta os coeficientes da regressão linear com base nos dados 

previamente padronizados entre -1 e +1. As variáveis estatisticamente significativas estão em 

negrito, considerando um intervalo de confiança de 95%. 

 

Tabela 4:6 Coeficientes da regressão múltipla linear para os experimentos de tensão de 

quebra. 

Variável  Coeficiente de regressão  

0a  15.60 ± 3.23 

(1) Distância entre eletrodos (L) 7.23 ± 2.03 

Distância entre eletrodos (Q) 1.26 ± 3.52 

(2) Teor de água (L) 6.00 ± 2.03 

Teor de água (Q) 35.05 ± 3.52 

(3) Concentração de surfactante (L) -8.36 ± 2.03 

Concentração de surfactante (Q) 37.79 ± 3.52 

1L x 2L -0.02 ± 1.11 

1L x 2Q 10.08 ± 1.93 

1Q x 2L -10.48 ± 1.93 

1Q x 2Q -2.55 ± 3.34 

1L x 3L 0.36 ± 1.11 

1L x 3Q -2.99 ± 1.93 

1Q x 3L 4.45 ± 1.93 

1Q x 3Q -29.30 ± 3.34 

2L x 3L -1.50 ± 1.11 

2L x 3Q -3.40 ± 1.93 

2Q x 3L 0.22 ± 1.93 

2Q x 3Q -23.10 ± 3.34 

 

O ajuste do modelo foi expresso pela determinação dos coeficientes e com R2 de 0.88; 

indicando que 88 % da variabilidade nos valores de resposta podem ser obtidos pelo modelo. 

Isso representa que o modelo não corresponde aos dados experimentais com precisão. Mesmo 

assim, todas as variáveis principais mostraram-se estatisticamente significativas dentro do 

intervalo de confiança. A Figura 4:6 apresenta o gráfico com os valores observados versus os 

previstos, no qual é possível ver claramente que alguns pontos não são bem representados pelo 

modelo. 
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Figura 4:6 Valores observados vs. previstos para avaliar os experimentos em escala 

microscópica. 

Avaliando os coeficientes da Tabela 4:6, é possível observar que a distância entre os 

eletrodos apresentou uma influência linear na tensão de quebra, ou seja, quando se aumentou 

o intervalo entre os eletrodos, aumentou a tensão aplicada necessária para se observar o 

aumento súbito de corrente, definido por campo elétrico critico (CEC) na literatura. Esse fato 

se deve à diminuição do campo que é função da distância. Quando se diminui o campo, se 

aumenta a necessidade de tensão para que as gotas polarizem e coalesçam (Less, Hannisdal e 

Sjöblom, 2008). 

O teor de água teve efeito positivo na tensão de quebra, pois apesar das distâncias entre 

as gotas diminuírem devido a maior quantidade de água, o que pode ser observado nas 

micrografias (Figura 4:1), a estabilidade da emulsão aumentou com o teor (Figura 4:2). Por 

consequência, a necessidade de energia para que o filme interfacial fosse drenado aumentou. 

O fato a ser ressaltado, é a confirmação do efeito quadrático em relação ao teor de água que 

Suemar et al.,(2012) indicou em seus experimentos. 

A concentração de surfactante apresentou um comportamento negativo para o termo 

linear. O efeito pode ser explicado da seguinte forma: com o aumento da concentração do 

surfactante, aumenta a estabilidade da emulsões pela diminuição da tensão interfacial, aumenta 
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a elasticidade superficial e aumenta a repulsão da dupla camada elétrica (em surfactantes 

iônicos) (Schramm, 2005). 

Avaliando a combinação dos efeitos, temos os efeitos 1L x 2 Q e 1Q x 3L que mantém a 

tendência das variáveis independentes com o efeito positivo na variável resposta. A 

combinação das variáveis 1Q x 2L apresentou o efeito contrário em relação às variáveis 

independentes, resultando no aumento quadrático da distância dos eletrodos e no aumento 

linear no teor de água e isso levaria à diminuição da tensão aplicada. Isso faz sentindo no 

cenário em que o aumento do teor aumenta a condutividade do sistema, gerando uma tensão, 

aplicada para a quebra da emulsão, menor. Já as combinações 1Q x 3Q e 2Q x 3Q apresentaram 

a tendência de redução da viscosidade relativa nas emulsões.  

Deve ser salientado que o efeito da concentração de surfactante foi o mais importante 

entre as variáveis estudadas, o que leva a concluir que a tensão aplicada está intimamente 

relacionada com a propriedade interfacial no fenômeno de eletrocoalescência. O fato de que 

quatro dos cinco efeitos combinados estão associados com a distância de eletrodos, deve ser 

levado em conta, e isso indica que a variável tem maior influência nos resultados quando 

associada a outro parâmetro.  

Como o efeito da distância entre os eletrodos foi a variável principal com menor 

influência na variável resposta, foram separados os resultados por distância e refeita a análise 

dos resultados. Os resultados são apresentados na Tabela 4:7. 

 

Tabela 4:7 Coeficientes de regressão para cada uma das distâncias entre eletrodos avaliadas. 

Variável  Coeficiente de regressão  

 0.1 mm   0.2 mm 0.3 mm 

0a  7.52 ± 2.44 19.22 ± 5.47 22.59 ± 2.95 

(1) Teor de água (L) -0.23 ± 1.73 7.78 ± 3.87 -10.52 ± 2.09 

Teor de água (Q) 25.58 ± 2.99 29.63 ± 6.70 44.84 ± 3.61 

(2) Concentração de surfactante (L) -10.13 ± 1.73 -3.82 ± 3.87 -2.22 ± 2.09 

Concentração de surfactante (Q) 14.65 ± 2.99 32.37 ± 6.70 7.76 ± 3.61 

1L x 2L 4.42 ± 1.22 -1.21 ± 2.73 -7.71 ± 1.48 

1L x 2Q -9.75 ± 2.11 -6.07 ± 4.73 5.63 ± 2.56 

1Q x 2L 9.02 ± 2.11 -6.58 ± 4.73 -1.78 ± 2.56 

1Q x 2Q -27.85 ± 3.66 -14.97 ± 8.20 -26.48 ± 4.43 

R² 0.91   0.82   0.94   

 

Os resultados do modelo são apresentados de forma gráfica na Figura 4:7 de acordo com 

a distância entre eletrodos. Os gráficos (a), (b) e (c) mostram os valores observados e previstos, 
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já os gráficos (d), (e) e (f) mostram os experimentos em relação a tensão de quebra. O que pode 

ser observado nos gráficos (d), (e) e (f) da Figura 4:7  é um ponto de mínimo comum para todas 

as três distâncias, pontos 5, 14 e 23 do planejamento experimental, que dizem respeito a 10 

(m/m %) de teor de água e 1 (m/m %) de concertação de surfactante.  

O fato de existir um ponto de mínimo deve-se ao comportamento quadrático da água, 

que é comum para todos as distâncias dos eletrodos e se apresenta como variável principal. 

Máximos e mínimos ocorrem quando dois fenômenos concorrentes, no caso dos experimentos 

quanto maior tensão, maior a facilidade de carregar as gotas (Becher, 2001; Luo, Schiffbauer 

e Luo, 2016; Sjöblom, 2006).  
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Figura 4:7 Gráficos de Valores Observados versus Previstos (a), (b) e (c). Gráficos do número do experimento versus a tensão de quebra (d), (e) 

e (f). 
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4.2.3 Conclusões Parciais  

Neste trabalho foi avaliado o efeito da tensão em emulsões em relação a quebra. A 

observação por microscopia em conjunto com o acompanhamento da intensidade de corrente, 

demostrou ser uma ferramenta importante e precisa para o auxílio da compreensão dos 

fenômenos envolvidos na eletrocoalescência. A determinação do campo elétrico crítico na 

forma de tensão de quebra resultou em coeficientes de correlação de até 94%.  

Adicionalmente foi demostrado nos 27 experimentos realizados, que o alinhamento das 

gotas em formato de colar de pérolas é apenas uma indicação da polarização das gotas, e que 

o filme interfacial entre elas impede que seja observado o aumento súbito de corrente, esta é a 

definição de campo elétrico crítico encontrada na literatura recente. O sistema de emulsão 

modelo estudado possuía baixa condutividade elétrica na fase óleo, ou seja, a condutividade se 

deve apenas à fase água, e depende diretamente da estrutura da água. O aumento súbito de 

intensidade de corrente deve-se ao aumento no tamanho das gotas de água até que seja 

suficientemente grande para mudar a condutividade elétrica efetiva do sistema. O alongamento 

das gotas ocorre apenas quanto elas estavam prestes a se romper. 

Por fim, foram avaliadas as variáveis que influenciaram o valor da tensão de quebra como 

teor de água, concentração de surfactante e distância entre eletrodos (variação na intensidade 

de campo elétrico). A variável mais importante na tensão de quebra foi o teor de água, devido 

ao efeito de demanda de energia para a coalescência das gotas, pois quando o volume de água 

aumentou, o efeito da distância entre as gotas não foi tão importante quanto o volume de água, 

e o efeito na tensão ficou diretamente proporcional a quantidade de água. O efeito quadrático 

do teor de água muitas vezes sugeridos como responsável pela não linearidade de experimentos 

com eletrocoalescência ficou comprovado. O efeito da distância de eletrodos foi linear em 

relação à tensão de quebra. A adição de surfactante resultou em uma diminuição da tensão para 

a coalescência, sendo que o efeito esperado era o contrário, mas isso se deve ao aumento da 

concentração de sódio presente no AOT e pela redução da viscosidade interfacial.  
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4.3 Avaliação de Parâmetros Operacionais que Influenciam a Desidratação 

por Eletrostática em Escala Piloto em Emulsões de Petróleo  

Com objetivo de avaliar os parâmetros que influenciam o processo de eletrocoalescência, 

o estudo foi expandido da escala microscópica (escala de bancada) para a escala piloto com a 

utilização de petróleos (fluidos reais). 

Conforme apresentado na seção 3.1.6, os experimentos foram realizados na planta piloto 

de acordo com o planejamento experimental fatorial fracionário. O erro experimental 

envolvido na determinação do teor final de água do óleo desidratado foi avaliado utilizando 

três réplicas independentes no ponto central (Tabela 3:2), os experimentos foram realizados em 

datas e períodos do dia diferentes. A Tabela 4:8 apresenta o teor médio de água na saída do 

eletrocoalescedor (H2O-s) e desvios padrão para cada conjunto de um ponto central dos três 

petróleos utilizados nos experimentos. Como os desvios padrão são baixos é possível 

considerar que os outros pontos seguiram a mesma tendência em relação ao erro.  

 

Tabela 4:8 Análise do desvio padrão para os diferentes petróleos dos experimentos de 

desidratação. 

Petróleo 
Número de 

réplicas 
H2O-s (m/m) Desvio padrão  

P1 3 1.2 0.04 

P2 3 4.5 0.03 

P3 3 3.7 0.08 

 

Na Tabela 4:9 são apresentados os teores de água na fase de óleo para os petróleos 

utilizados no estudo e os diâmetros médios das gotas (obtidos a partir das micrografias 

apresentadas no Apêndice II-Micrografias dos experimentos com os petróleos na entrada e 

saída do tratamento eletrostático.) para as emulsões na alimentação do processo 

eletrocoalescência e para os óleos tratados.  

Com auxílio da Tabela 4:9 é possível observar, de maneira geral, que o tratamento 

eletrostático resultou na redução do teor de água, sendo visível a menor quantidade de água na 

saída em todos os casos, e na observação do diâmetro médio no processo de eletrocoalescência, 

fato importante para a melhoria do processo, fato reportado por (Less, Vilagines e Al-Khalifa, 

2013) em seus experimentos. 
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Tabela 4:9 Resultados do planejamento experimental do teor de água na saída para cada 

petróleo, e o diâmetro médio das gotas na entrada e saída do tratamento eletrostático. 

Exp. 

P1 P2 P3 

H2O-s 

(m/m%) 

Diâmetro 

Médio das 

gotas (m) 
H2O-s 

(m/m%) 

Diâmetro 

Médio das 

gotas (m) 
H2O-s 

(m/m%) 

Diâmetro 

Médio das 

gotas (m) 

Entrada  Saída  Entrada  Saída  Entrada  Saída  

1 1.3 8.5 8.7 3.1 9.0 5.2 2.6 11.5 6.6 

2 1.0 12.9 8.7 2.5 13.2 10.1 4.7 14.3 11.5 

3 2.5 9.0 9.0 3.5 10.8 10.7 3.8 7.1 6.9 

4 2.2 11.0 12.3 4.2 8.8 9.7 2.4 11.0 9.7 

5 1.1 9.3 6.8 3.9 8.7 10.2 2.8 8.5 6.5 

6 1.1 9.3 7.4 3.5 8.3 10.4 6.2 8.1 7.3 

7 2.5 11.5 5.9 4.6 8.5 11.6 1.8 8.1 6.9 

8 1.6 12.4 8.7 5.3 10.6 11.1 4.3 8.9 8.8 

9 1.2 10.0 10.6 2.6 10.2 11.8 3.1 6.5 10.0 

10 1.4 7.5 9.3 2.9 10.9 10.0 3.5 8.8 8.0 

11 2.5 8.8 7.4 3.4 10.9 9.7 3.9 15.9 10.6 

12 1.3 12.9 8.2 2.5 11.7 12.5 2.9 11.1 12.6 

13 1.5 11.3 7.6 4.2 11.0 9.2 2.9 8.2 8.8 

14 0.7 13.2 5.5 1.8 9.7 10.0 3.2 13.7 9.0 

15 2.3 8.9 9.3 1.8 10.5 10.0 2.8 11.5 9.8 

16 1.6 8.4 8.4 5.9 15.4 12.1 2.7 17.7 10.8 

17 1.3 12.8 7.2 4.5 9.2 9.2 3.6 7.8 7.3 

18 1.2 9.1 10.7 4.5 6.8 9.0 3.8 8.9 8.1 

19 1.2 11.7 9.0 4.6 8.8 8.2 3.7 8.4 8.7 

 

A Figura 4:8 mostra a dependência do teor de água na saída com o diâmetro médio das 

gotas na entrada e saída para os petróleos. Pode-se observar que a maior redução na quantidade 

de água na saída está associada a maiores diâmetros, o que facilita a sedimentação das gotas 

(Figura 4:8 (a) e (c)). Essa observação está de acordo com o reportado por (Eow et al., 2001) 

no qual taxa de desemulsificação é aparentemente proporcional ao quadrado do diâmetro médio 

Sauter. Mas para o P2 a tendência não se verificou, e esse fato se deve pela razão de asfaltenos 

e resinas (A/R) ser maior (Tabela 4:3) que contribui para a estabilidade das emulsões 

dificultado a quebra, o aumento na estabilidade frente campo elétrico em relação a razão (A/R) 

está de acordo com o observado por (Yang et al., 2007) 

 



77 

 77 

P1 

7 8 9 10 11 12 13 14

Diâmetro Médio na Entrada (m)

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

H
2
O

-s
 (

m
/m

%
)

 

4 6 8 10 12 14

Diâmetro Médio na Saída (m)

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

H
2
O

-s
 (

m
/m

%
)

 

 (a) (b) 

P2 

6 8 10 12 14 16

Diâmetro Médio na Entrada (m)

1

2

3

4

5

6

7

H
2
O

-s
 (

m
/m

%
)

 

4 6 8 10 12 14

Diâmetro Médio na Saída (m)

1

2

3

4

5

6

7

H
2
O

-s
 (

m
/m

%
)

 
 (c) (d) 

P3 

6 8 10 12 14 16 18 20

Diâmetro Médio na Entrada (m)

1

2

3

4

5

6

7

H
2
O

-s
 (

m
/m

%
)

 
6 7 8 9 10 11 12 13

Diâmetro Médio na Saída (m)

1

2

3

4

5

6

7

H
2
O

-s
 (

m
/m

%
)

 
 (e) (f) 

Figura 4:8. Dependência da quantidade de água na saída (m/m%) com o diâmetro médio 

na entrada e saída do processo de tratamento eletrostático. 

 

Na Figura 4:9 é apresentado um gráfico do teor de água em relação às condições testadas 

na planta piloto. A maior desidratação para o P1 foi no ponto (14), para P2 no ponto (15) e para 

o P3 no ponto (5) (Tabela 3:2). Também é possível que cada petróleo responde de maneira 

diferente às variáveis do processo, o que indica que fatores de composição apresentam 

influência direta na eletrocoalescência. Esses parâmetros físico químicos foram estudados por 

(Aske, Kallevik e Sjöblom, 2002) no qual a concentração de asfaltenos foi o segundo fator 
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físico químico de maior influência na estabilidade de emulsões, perdendo para a elasticidade, 

que é dependente da concentração asfaltenos e resinas (Aske, Orr e Sjöblom, 2002). Outro fato 

que deve ser ressaltado são os outliers apresentados no petróleo P2, os pontos 6 e 16 (Tabela 

3:2), mesmo com o nível mais alto de tensão destes testes e a maior quantidade de água, o fator 

que dominou a viscosidade, para apresentar uma baixa eficiência de desidratação.  

 

 

Figura 4:9 O teor de água (m/m%) para as condições testadas na planta piloto. 

 

Para analisar quantitativamente os efeitos das variáveis manipuladas no processo de 

coalescência eletrostática dos petróleos foi realizada uma regressão linear dada por: 

 

 

, 

(4.2) 

 

onde 
0a  é a constante independente, 

ix são as variáveis independentes (teor de água, vazão 

mássica, tensão aplicada, distância entre eletrodos e viscosidade dinâmica), 
ijx  são as 

combinações das variáveis independentes (chamado efeito secundário), 
ey  é a resposta do 

modelo, que é a quantidade de água na saída, 
ia é o coeficiente calculado dos termos lineares, 

ija é a combinação de efeitos e 
i  é o erro de predição. 

A Tabela 4:10 apresenta os coeficientes da regressão linear com base nos dados 

previamente normalizados (-1, 0 e +1) para petróleo. As equações de regressão foram 

puramente lineares (Equação (4.2)). As variáveis estatisticamente significativas estão em 

negrito, considerando um intervalo de confiança de 95%. As variáveis são: teor água na 
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emulsão de entrada (H2O-e), vazão mássica (FR), tensão aplicada (VA), distância entre 

eletrodos (GP) e viscosidade (VT) 

 

Tabela 4:10 Coeficientes de regressão obtidos para cada petróleo. 

Variável   Coeficientes de regressão  

P1 P2 P3 

0a  1.53 ± 0.01 3.65 ± 0.01 3.40 ± 0.02 

(1)H2O-e -0.25 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.39 ± 0.02 

(2)FR 0.43 ± 0.01 0.41 ± 0.01 -0.27 ± 0.02 

(3)VA -0.06 ± 0.01 0.38 ± 0.01 0.00 ± 0.02 

(4)GP -0.06 ± 0.01 -0.35 ± 0.01 -0.22 ± 0.02 

(5)VT 0.16 ± 0.01 0.49 ± 0.01 -0.09 ± 0.02 

1 H2O-s x 2 FR -0.13 ± 0.01 0.47 ± 0.01 -0.39 ± 0.02 

1 H2O-s x 3 VA -0.05 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.37 ± 0.02 

1 H2O-s x 4 GP -0.07 ± 0.01 0.05 ± 0.01 -0.44 ± 0.02 

1 H2O-s x 5 VT 0.06 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.06 ± 0.02 

2 FR x 3 VA 0.01 ± 0.01 0.10 ± 0.01 -0.17 ± 0.02 

2 FR x 4 GP -0.09 ± 0.01 -0.16 ± 0.01 0.22 ± 0.02 

2 FR x 5 VT -0.03 ± 0.01 0.13 ± 0.01 -0.28 ± 0.02 

3 VA x 4 GP 0.02 ± 0.01 -0.11 ± 0.01 -0.21 ± 0.02 

3 VA x 5 VT -0.03 ± 0.01 0.18 ± 0.01 0.17 ± 0.02 

4 GP x 5 VT 0.05 ± 0.01 0.47 ± 0.01 0.24 ± 0.02 

R² 0.94     0.88     0.98     

 

Os valores previstos de teor de água de saída com modelo linear em relação aos valores 

experimentais observados são mostrados na Figura 4:10 (A, C e E). O modelo linear foi capaz 

de descrever os dados experimentais de forma satisfatória para os conjuntos de dados dos P1 e 

P3, entretanto não foi satisfatório para o P2. O ajuste do modelo foi expresso pela determinação 

dos coeficientes e com R2 de 0.94, 0.88 e 0.98 (Tabela 4:10); indicando que 94%, 88% e 98% 

da variabilidade nos valores de resposta podem ser obtidos pelo modelo. Isso representa que o 

P2 apresentou maior grau de não linearidade justificada pela maior quantidade de a razão A/R 

presentes na sua concentração (Tabela 4:3), a combinação entre asfaltenos e resina confere a 

emulsão filmes interfaciais mais rígidos que os filmes formados puramente por asfaltenos 

(Sjöblom, 2001) .  

Os pontos centrais executados 17, 18 e 19 (Tabela 3:2) localizados nos gráficos Figura 

4:12 (A, C e E) ficaram claramente de fora da região linear, ou seja, o efeito da não linearidade 

está presente em todos os petróleos avaliados. 
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Portanto, uma melhor explicação da eficiência de separação foi obtida por meio de um 

modelo contendo um termo quadrático que considera um possível efeito não linear; O R2 foi 

de 0.99 para todos os casos. A Figura 4:10 (B, D e F) apresenta o resultado do ajuste da equação 

contendo o termo quadrático para os dados experimentais. Os valores dos coeficientes 

quadráticos não são apresentados pois não é possível observar qual variável foi responsável 

pelo efeito não linear devido à característica intrínseca do planejamento de experimental de 

dois níveis. Mas pode-se especular que este efeito não linear pode ser atribuído como resultado 

de um comportamento quadrático do teor inicial de água (Abdul-Wahab et al., 2006; Suemar 

et al., 2012).  
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Figura 4:10 Valores observados vs. Previstos de água na saída. P1(A) modelo linear, (B) 

modelo quadrático, P2(C) modelo linear, (D) modelo quadrático e P3(E) modelo linear, (F) 

modelo quadrático. 
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Figura 4:11 Valores observados vs. Previstos de água na saída. P1(A) modelo linear, (B) 

modelo quadrático, P2(C) modelo linear, (D) modelo quadrático e P3(E) modelo linear, (F) 

modelo quadrático (Continuação). 

 

 

 Avaliando os parâmetros apresentados na Tabela 4:10, em relação ao teor de água na 

entrada, apenas o P1 apresentou o comportamento esperado, uma vez que o teor de água mais 

alto significa menores distância entre as gotas de água, aumentando a probabilidade de 

coalescência (Lesaint et al., 2016). O P2 e P3 apresentaram uma tendência contrária ao teor de 

água na entrada, que pode ser visto na Figura 4:11 (B, C). Esse comportamento foi descrito por 

(Lucas, 1966), no qual um aumento na concentração de gotas acima de um determinado ponto 

não melhorou a desidratação da emulsão, pois o tempo de residência da emulsão entre eletrodos 

não era suficientemente longo para permitir uma colisão eficiente de gotas. 

A vazão mássica apresentou comportamento positivo em relação a quantidade de água 

na saída para os P1 e P2 (Figura 4:11 D e E), sendo esse comportamento justificado pelo tempo 

de residência aos eletrodos. Meidanshahi, Jahanmiri e Rahimpour, (2012) observaram o 

aumento no teor de água na saída do tratamento eletrostático como consequência à diminuição 

do tempo de residência entre os eletrodos, o que resultou no declínio da eficiência de 

desidratação. Já o P3 apresentou um comportamento contrário a essa tendência (Figura 4:11 F) 

devido à maior condutividade do petróleo (Tabela 4:3) que pode estar associado a outro efeito. 

Suemar et al., (2012) também encontrou esse comportamento em seus experimentos. Outro 

fato que deve ser ressaltado é o tempo de residência do vaso, que também foi reduzido com o 

aumento da vazão, o que dificulta mais ainda a sedimentação das gotas.  

Em relação ao efeito da tensão aplicada, o P1 (Figura 4:11 G) teve o efeito esperado 

descrito por Eow e Ghadiri, (2002), ou seja, a taxa de coalescência aumenta à medida que a 
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intensidade de campo elétrico aplicada aumenta. O P2 (Figura 4:11 H) apresentou o efeito 

contrário devido ao campo ser alto para esse tipo de petróleo, ou seja, uma gota deforma-se sob 

um campo elétrico e explode em gotas menores se o campo estiver muito alto, pois o estresse 

elétrico rompe a tensão interfacial (Berg e Lundgaard, 2002; Eow e Ghadiri, 2002; Williams e 

Bailey, 1986). Já no P3 (Figura 4:11 I), o efeito do aumento da tensão foi desprezível devido à 

condutividade do óleo ser alta (Tabela 4:3), o que facilita a transmissão de energia até a fase 

interna. 

O efeito da distância entre eletrodos foi o esperado para todos os petróleos (Figura 4:11 

J, K e L). O aumento da distância entre os eletrodos acarreta em um aumento do tempo de 

residência e por consequência no tempo de exposição ao campo. Essa exposição faz com que 

o diâmetro da gota aumente quando o tempo de exposição atinge um diâmetro que seja mais 

suscetível a sedimentação (Eow e Ghadiri, 2002). Deve ser levado em consideração que o 

aumento da distância diminui o campo elétrico, o que mesmo em altas tensões aplicadas, 

diminui a possibilidade de quebra das gotas. Dalmazzone et al., (2010) apresentou 

experimentos que demonstram que o tempo de residência no tratador eletrostático melhora a 

eficiência de desidratação. 

A viscosidade exerceu um papel importante na desidratação dos P1 e P2 (Figura 4:11 M 

e N). O ponto de melhor separação (14 e 15 na Tabela 3:2)para os dois petróleos foi quando a 

viscosidade era a menor dos níveis avaliados sendo que a viscosidade influencia diretamente o 

tempo de sedimentação e a velocidade de colisão (Chiesa et al., 2006; Hemmingsen et al., 

2005; Silset et al., 2010). Já o P3 (Figura 4:11 O) apresentou um comportamento contrário em 

relação aos níveis estudados, esse comportamento está relacionado aos componentes presentes 

nesse petróleo que com o aumento da temperatura solubilizam melhor a água, e por 

consequência, aumentam sua estabilidade, o que resultou no ponto 7 (Tabela 3:2) ser o de 

melhor separação de água. (Hemmingsen et al., 2005) observou em seus experimentos que nem 

sempre o aumento da temperatura (por consequência redução da viscosidade) resulta em uma 

melhora na eletrocoalescência. (Suemar et al., 2012) observou em um dos petróleos que 

estudou esse mesmo comportamento. 

Os efeitos cruzados para esse tipo de planejamento experimental não são confundidos 

com outros efeitos (Montgomery, 2012).  

A avaliação dos efeitos combinados um a um resultam nos pontos de melhor separação 

de água (Tabela 3:2), que são: 

• ponto 14 para o P1 (+1, -1, +1, +1 e +1);  
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•  ponto 15 para o P2 (-1, +1, +1, +1 e +1); 

• ponto 7 para o P3 (-1, +1, +1, -1 e -1). 

Como consequência, a melhor separação não é obtida apenas por um parâmetro ou dois, 

mas sim por uma combinação de fatores que estão ligados com as características de cada 

petróleo. 
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Figura 4:11 Dependência do teor de água na saída (m/m%) em relação as 5 variáveis operacionais avaliadas. 
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Figura 4:12 Dependência do teor de água na saída (m/m%) em relação as 5 variáveis operacionais avaliadas (continuação 1). 
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Figura 4:12 Dependência do teor de água na saída (m/m%) em relação as 5 variáveis operacionais avaliadas (continuação 2). 
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4.3.1 Conclusões Parciais  

Este trabalho apresentou um estudo sobre o processo de tratamento eletrostático realizado 

em uma planta piloto contínua em três diferentes petróleos. Foram investigadas cinco variáveis 

de processo: o teor de água na emulsão de alimentação, a vazão mássica, a tensão aplicada a 

distância entre eletrodos (primeiro trabalho na literatura que avaliou esse parâmetro) e a 

viscosidade.  

A intensidade do campo elétrico reduziu a quantidade de água em apenas um óleo, sendo 

que em outros dois, o efeito foi contrário ou desprezível, demonstrando que os efeitos de quebra 

podem estar presentes na faixa estudada. A menor vazão (tempo de residência) da emulsão 

também ajudou na redução do teor final de água, mas novamente não foi fator determinante 

para melhor desempenho do processo. A distância dos eletrodos foi a única variável que teve 

a mesma resposta para todos os petróleos, o aumento da distância melhorou a eficiência de 

separação. A viscosidade (ou temperatura de forma indireta) mostrou que não necessariamente 

a redução da viscosidade melhora a separação de água, e novamente outros fatores devem ser 

levados em consideração para se obter todos os benefícios que a eletrocoalescência 

proporciona. 

O fato relevante que deve ser ressaltado é que o menor teor de água obtida no processo 

não foi o mesmo para nenhum petróleo, devido às características físicas-químicas particulares 

de cada petróleo. Os efeitos secundários obtidos por esse tipo de planejamento, e que não são 

confundidos entre eles, demostraram que a permutação par a par resulta na melhor separação. 

Isso prova que para cada petróleo, uma combinação de fatores, muitas vezes não óbvias, levam 

à melhor separação da água e a combinação de fatores operacionais pode ser tão ou mais 

importantes que a variável principal. 

O estudo pode ser extrapolado para unidades industriais como recomendação no 

momento de ajustar o processo, no qual o aumento da intensidade de campo elétrico ao invés 

de melhorar a separação acaba piorando e o aumento da temperatura não necessariamente 

acarreta em melhora no processo de coalescência.  

 

 

 



88 

 88 

4.4 Avaliação do efeito de micro-ondas como possibilidade de melhoria no 

processo de pré-aquecimento de emulsões antes da eletrocoalescência  

Neste estudo, com a aplicação do equipamento da planta piloto, avaliou-se a eficiência 

do processo de eletrocoalescência na desidratação de emulsões modelo. Dois arranjos 

principais do processo, primeiro o processo convencional de aquecimento e, em seguida, o 

aquecimento pormicro-ondas foi empregado.  

4.4.1 Estabilidade frente ao campo gravitacional  

Para que os testes de aquecimento tivessem as mesmas condições de alimentação todas 

as emulsões foram preparadas de forma similar respeitando as variáveis independentes de cada 

teste (Tabela 3:3). 

A Figura 4:12 apresenta os resultados da estabilidade da emulsão de alimentação para os 

testes de 1 a 11. Todas as emulsões mostraram um processo de sedimentação lenta na entrada 

em todos os testes (Figura 4:12), o que pode ser observado pelo aumento do retroespalhamento 

no fundo dos frascos (na parte esquerda dos perfis) e uma diminuição no topo do frasco. Era 

esperada alguma sedimentação, uma vez que os tamanhos das gotas são suficientemente 

grandes para superar as forças viscosas na fase oleosa. A viscosidade dinâmica do Exxsol é 

apresentada na Tabela 4:2. Estes resultados foram semelhantes aos obtidos por (França et al., 

2014) e (Balsamo, Phan e Nguyen, 2013) que realizaram testes de estabilidade similares. É 

importante enfatizar que os perfis de retroespalhamento são bastante análogos para cada par 

de testes, com e sem aquecimento por micro-ondas, levando confiança de que a emulsão na 

alimentação do processo é adequada para comparar os processos de aquecimento. 
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Figura 4:12. Resultados dos perfis de dispersão de luz em função do tempo e do 

comprimento do tubo para os 11 experimentos. 
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Figura 4:13 Resultados dos perfis de dispersão de luz em função do tempo e do 

comprimento do tubo para os 11 experimentos (continuação 1). 
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Exp.  Micro-ondas  Aquecimento convencional  

11(c) 

  

Figura 4:13 Resultados dos perfis de dispersão de luz em função do tempo e do 

comprimento do tubo para os 11 experimentos (continuação 3). 

 

Curiosamente, as emulsões das corridas 1 e 3 mostraram um aumento na 

retroespalhamento após uma hora, indicando uma taxa relevante de Ostwald ripening, além da 

sedimentação. Também é possível observar que no experimento 5, quando o sal foi adicionado, 

a estabilidade aumentou à medida que a zona de sedimentação no fundo do tubo diminui. Os 

tamanhos médios de gotas calculados dos perfis de retroespalhamento foram muito 

semelhantes aos valores obtidos pelo microscópio (Apêndice III-Micrografias para os 

experimentos com micro-ondas e aquecimento convencional na entrada e saída do tratamento 

eletrostático.). 

4.4.2 Testes de desemulsificação na planta piloto  

Como explicado anteriormente, os experimentos foram realizados na planta piloto de 

acordo com o projeto experimental fatorial fracionário (Tabela 3:3). O erro experimental 

envolvido na determinação do teor final de água do óleo desidratado foi avaliado utilizando 

três réplicas independentes no ponto central. A Tabela 4:11 apresenta o teor médio de água na 

saída (H2O-s) e variâncias para cada conjunto de ponto central para duas fontes de 

aquecimento. Pode-se observar que as variações foram muito pequenas, o que significa dizer 

que os experimentos são reprodutíveis. 

 

Tabela 4:11 Análise da variância para as réplicas obtidas no ponto central para cada método 

de aquecimento 

Fonte de aquecimento Número de réplicas  H2O-s média (m/m %) Variância  

Micro-ondas 3 6.91 0.0001 

Aquecimento convencional 3 7.22 0.004 
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A Tabela 4:12 apresenta o teor de água na fase de óleo para micro-ondas e aquecimento 

convencional, e os diâmetros médios de gotas (avaliados a partir de micrografias) para as 

emulsões na alimentação e para o óleo tratado. É possível notar que os diâmetros médios das 

gotas na entrada foram semelhantes para ambas as fontes de aquecimento. Também é possível 

observar no Apêndice III-Micrografias para os experimentos com micro-ondas e aquecimento 

convencional na entrada e saída do tratamento eletrostático., no qual as micrografias são 

apresentadas, que a morfologia das emulsões na alimentação foi semelhante, indicando a 

formação consistente da emulsão com a unidade piloto. Portanto, a diferença na aparência das 

gotas de água de saída (micrografias) dos métodos de aquecimento pode ser considerada devida 

à ação do tratamento. 

 

Tabela 4:12 Resultados do planejamento experimental teor de água na saída para cada tipo de 

aquecimento, diâmetro médio das gotas na entrada e saída da célula de tratamento 

eletrostático, e a diferença entre eles. 

Exp Micro-ondas Aquecimento convencional Diferença 

entre 

H2O-s 

H2O-s 

(m/m%) 

Diâmetro Médio 

das gotas (m) 
H2O-s 

(m/m%) 

Diâmetro Médio 

das gotas (m) (CH-MW) 

Entrada Saída Entrada Saída  

1 2.4 6.1 4.4 3.2 4.6 3.8 0.8 

2 3.0 3.8 4.0 3.4 4.0 3.7 0.4 

3 2.4 6.0 7.3 2.9 4.7 4.3 0.4 

4 2.6 4.3 5.9 3.6 3.6 5.2 1.0 

5 0.4 5.7 4.0 0.5 4.3 4.4 0.1 

6 7.2 3.3 4.0 9.3 3.0 4.0 2.1 

7 2.7 4.3 3.4 3.1 3.9 4.1 0.4 

8 9.9 3.9 4.8 10.0 3.5 3.8 0.1 

9 ( c) 6.9 4.8 4.6 7.3 3.9 4.1 0.4 

10 ( c) 6.9 4.2 4.1 7.2 4.0 4.3 0.3 

11 ( c) 6.9 3.7 4.0 7.2 4.2 4.6 0.3 

 

A Figura 4:13 mostra a dependência do teor de água na saída com o diâmetro médio das 

gotas na entrada e saída para o aquecimento por micro-ondas e aquecimento convencional. 
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Figura 4:13 A dependência do teor de água na saída (m/m%) com o diâmetro médio das gotas 

na entrada e saída do micro-ondas e aquecimento convencional 

 

Na Figura 4:13 (b) é possível observar que o diâmetro médio da gota na saída com 

aquecimento por micro-ondas foi maior do que o tratamento convencional. A ação do 

aquecimento por micro-ondas resulta em uma maior taxa de coalescência das gotas de água, 

sendo que o mesmo foi observado por (Binner et al., 2014b). Esse comportamento é atribuído 

à redução da tensão interfacial da emulsão (Fortuny et al., 2007). 

É possível concluir que o tratamento de emulsão após o aquecimento por micro-ondas 

foi superior ao aquecimento convencional em quase todas as corridas. Vale ressaltar que a 

temperatura de tratamento no eletrocoalescedor foi a mesma para ambos os casos. Analisando 

a diferença do conteúdo de água na saída (Figura 4:14) nas corridas 1, 4, 6, 7, é possível 

observar que os desempenhos do micro-ondas são maiores do que os demais, e isso pode ser 

devido ao fato de as intensidades do campo elétrico nessas corridas estarem no nível mais 
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baixo, assim a influência da energia do micro-ondas é mais aparente (Evdokimov e Losev, 

2014). 
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Figura 4:14 Teor de água (m/m %) para as condições testadas na planta piloto comparando os 

desempenhos do aquecimento convencional e com micro-ondas 

Para analisar quantitativamente os efeitos das várias variáveis experimentais 

manipuladas no processo de coalescência eletrostática, combinado com diferentes métodos de 

aquecimento, foi realizada uma regressão linear como aquela dada na (Equação (4.2)): 

A Tabela 4:13 apresenta os coeficientes da regressão linear com base nos dados 

previamente padronizados para cada cenário de aquecimento e também pela diferença entre 

eles. As variáveis estatisticamente significativas estão em negrito, considerando um intervalo 

de confiança de 95%. Os valores previstos de concentração de água de saída com modelo linear 

em relação aos valores experimentais observados são mostrados na Figura 4:15 (A, C e E). O 

modelo linear não foi capaz de descrever os dados experimentais de forma satisfatória. O ajuste 

do modelo foi expresso pela determinação dos coeficientes e com R2 de 0.77, 0.83 e 0.91 

(Tabela 4:13); indicando que 77%, 83% e 91% da variabilidade nos valores de resposta podem 

ser obtidos pelo modelo. Isso representa que o modelo não corresponde aos dados 

experimentais com precisão. Mesmo assim, todas as variáveis principais, mostraram-se 

estatisticamente significativas. Onde o teor de água de entrada na emulsão (H2O-e), a vazão 

mássica (FR), a concentração de sal (STC) e a intensidade do campo elétrico entre eletrodos 

(EF). 
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Tabela 4:13 Coeficientes da regressão linear para os dados obtidos para cada fonte de 

aquecimento e a diferença entre elas 

Variável Micro-ondas Aquecimento convencional  (CH-MW) 

0a  4.67±0.007 5.23±0.02 0.56±0.02 

H2O-e (1) 1.84±0.008 2.06±0.02 0.22±0.03 

FR (2) 0.58±0.008 0.41±0.02 -0.17±0.03 

STC (3) 1.23±0.008 1.24±0.02 0.015±0.03 

EF (4) -0.1±0.008 -0.3±0.02 -0.4±0.03 

1x2 & 3x4 0.003±0.008 -0.17±0.02 -0.17±0.03 

1x3 & 2x4 1.67±0.008 1.85±0.02 0.18±0.03 

1x4 & 2x3 0.7±0.008 0.45±0.02 -0.23±0.03 

 (R2) 0.77 0.83 0.91 

 

Os pontos 9, 10 e 11, que estão localizados no centro dos gráficos (pontos que não 

seguem a tendência linear)  na Figura 4:15 (A, C e E), ficaram claramente fora da linha que 

representa o comportamento linear, remetendo aos efeitos não-lineares observados por (Abdul-

Wahab et al., 2006; Mahdi et al., 2008; Suemar et al., 2012)  

Portanto, uma melhor explicação da eficiência de separação foi obtida por meio de um 

segundo modelo. Este inclui um termo quadrático que considera um possível efeito não linear; 

O R2 foi de 0.99 para todos os casos. A Figura 4:15 (B, D e F) apresenta o ajuste da equação 

contendo o termo quadrático para os dados experimentais. Os valores do coeficiente quadrático 

não são apresentados, pois com esse tipo de planejamento experimental não é possível atribuir 

qual variável é responsável pelo efeito não linear devido à confusão entre o termo quadrático e 

o coeficiente linear (
0a ) (Nele et al., 1999). (Abdul-Wahab et al., 2006) explicaram esse efeito 

não linear como resultado de um comportamento quadrático do teor inicial de água. Pode ser 

observado na Tabela 4:13 que os valores de coeficientes relacionados ao teor de água da entrada 

(H2O-e) são maiores, mostrando o maior efeito do teor de água de entrada em relação aos 

demais efeitos em ambos os casos de aquecimento. 
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Figura 4:15 Valores observados vs. previstos do teor de água na saída. Micro-ondas (A) 

modelo linear, (B) Modelo quadrático. Aquecimento convencional (C) modelo linear, (D) 

Modelo quadrático. A diferença entre os dois métodos de aquecimento (E) modelo linear, (F) 

modelo quadrático. 

As variáveis como teor de água de entrada, vazão mássica e concentração de sal 

mostraram influência direta nos valores de resposta (teor de água na fase óleo tratado), o que 

significa que o teor de água aumentou quando essas variáveis aumentaram (Figura 4:16 (a), (b) 

e (c)). O único efeito inverso observado foi da tensão entre eletrodos, ou seja, no campo elétrico 

(Figura 4:16 (d)). A eficiência de desidratação melhorou (com menor teor de água na saída) à 
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medida a intensidade de campo elétrico (EF) foi aumentada. Isso está de acordo com a revisão 

apresentada por (Mhatre et al., 2015). 

A vazão tem um efeito importante devido ao fato de ter influência direta no tempo de 

residência do fluido entre os eletrodos. Quando as taxas de fluxo foram de 10 kg / h 

(experimentos 3, 7 e 8), a separação foi menor do que as corridas com taxas de fluxo mais 

baixas, o que pode ser observado graficamente na Figura 4:16. No caso de maior vazão, os 

tamanhos médios das gotas na saída foram maiores que a entrada, o que significa que o tempo 

de estabilização não era suficiente para separar a água do óleo.  

Embora o regime de fluxo em todas as corridas tenha sido laminar, o maior fluxo resultou 

em uma menor separação, principalmente devido ao tempo de permanência da emulsão na área 

de eletrodos (Sjöblom, 2006). Nos experimentos 4 e 7, nos quais foram aplicados uma vazão 

mássica mais alta e campo elétrico mais baixo com diferentes teores de água, quase nenhuma 

separação era esperada, mas ainda assim, houve desidratação visível com uma melhor 

separação na emulsão de alimentação com maior teor de água. Um alto teor de água é benéfico 

para eletrocoalescência e aquecimento por micro-ondas (Evdokimov e Losev, 2014), mas um 

efeito maior desta variável foi encontrado no aquecimento de micro-ondas, em comparação 

com o aquecimento convencional. O efeito do aquecimento de micro-ondas está associado ao 

aumento da absorção de micro-ondas pela emulsão à medida que o teor de água aumenta, com 

mais água, maior o aquecimento. 

A concentração de sal aumentou o teor de água na saída como pode ser observado nas 

Tabela 4:12 e Figura 4:16 (c). A concentração de sal resultou em um aumento da estabilidade 

e uma interação com o surfactante iônico como mencionado por (Kini et al., 2012). Isso sugere 

que os íons dissolvidos atuam na interface das gotas, alterando as propriedades físicas do 

acúmulo de película interfacial entre as gotas e a fase contínua, que foi descrita por (Perles, 

Volpe e Bombard, 2012).  

A salinidade da água tem um forte efeito nas interações do surfactante com a água, 

particularmente no caso dos surfactantes iônicos (Sjöblom, 2006). Além disso, a combinação 

do sal com o surfactante iônico desempenha um papel importante na formação e estabilidade 

da emulsão, reduzindo a tensão interfacial em uma ordem de grandeza quando comparada à 

tensão interfacial deste sistema no caso de sal adicionado (Tabela 4:2I). Isso se reflete na maior 

estabilidade da emulsão observada pelo perfil de luz laser (Figura 4:12, experimento 5).  

É importante mencionar que a adição de sal tem um efeito imediato sobre as propriedades 

dielétricas da fase aquosa que pode ser mais facilmente aquecida por micro-ondas(Ferreira, 
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Ramalho e Lucas, 2013). Quando o sal é adicionado, é introduzido um componente de 

condução iônica para o mecanismo de perda, levando a um aquecimento mais eficiente em 

comparação com a água pura. Além disso, o sal pode ter um efeito na estabilidade da emulsão 

alterando a partição do surfactante na fase aquosa. Portanto, o efeito do sal no processo de 

separação, envolvendo tratamento de micro-ondas, é uma confirmação entre as características 

de aquecimento melhoradas da fase de água salgada e a estabilidade da emulsão modificada 

devido à presença de sal. Nos experimentos aqui apresentados, a presença de sal aumentou o 

teor final de água na emulsão tratada, tanto para aquecimento convencional quanto por 

aquecimento com micro-ondas, mostrando que a estabilidade da emulsão melhorada devido ao 

sal dominou o efeito da concentração de sal. 

Para avaliar os principais efeitos e comparar os dois cenários de aquecimento, também 

foi analisada a diferença algébrica do teor final de água por diferentes tratamentos. Todas as 

variáveis, menos a concentração de sal, foram estatisticamente significativas. Além disso, 

quando uma diferença entre experiências é utilizada como resposta experimental, o erro 

experimental é aumentado, pois podem ser observados os erros calculados dos coeficientes da 

regressão da diferença entre tratamentos (CH-MW, Tabela 4:13) 

Ao avaliar os coeficientes da equação em relação à "diferença entre os dois métodos", 

apareceram dois fatos notáveis (Tabela 4:13). Primeiro, a variável mais importante era o campo 

elétrico, e mostrou um efeito inverso. Isso indica que quando o campo elétrico é alto, a 

diferença nos desempenhos dos dois métodos de aquecimento diminui. Em outras palavras, em 

um campo elétrico superior, o eletrocoalescedor é eficiente o suficiente para separar a emulsão 

sem qualquer ajuda do aquecimento por micro-ondas. A vazão mássica também teve uma 

diferença de efeito negativo entre as equações dos métodos de aquecimento, o que significa 

que uma maior vazão no aquecimento por micro-ondas é mais eficiente que o aquecimento 

convencional. 

A Tabela 4:13 também apresenta os valores para as interações entre as variáveis 

principais. Devido à natureza do projeto experimental fracionário de resolução 4, as interações 

são confundidas; portanto, não é possível saber se o efeito calculado surge de um dado par de 

variáveis sem experimentos adicionais. As interações confundidas são apresentadas na Tabela 

4:13. A interação mais forte surge do teor de água e da concentração de sal ((1) e (3)) ou entre 

a vazão e o campo elétrico ((2) e (4)). Uma vez que o teor de água e a concentração de sal tem 

um efeito forte, é provável que o efeito observado tenha origem na interação entre eles. As 
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interações observadas apresentaram valores elevados, indicando uma vez mais os fortes efeitos 

não-lineares que influenciaram os experimentos. 

Esses dois resultados sugerem que, quando o eletrocoalescedor está em sua capacidade 

máxima, uma unidade de micro-ondas pode ser instalada para auxiliar na separação e auxiliar 

o processo de desidratação. Apesar de o projeto fatorial ter falhas, os experimentos mostraram 

um alto potencial de combinação de micro-ondas e coalescência elétrica. Este é um resultado 

importante, uma vez que uma unidade de micro-ondas pode ter um volume menor do que um 

separador e pode ser usada em plataformas de petróleo no qual o espaço é geralmente escasso 

ou como alternativa à adição de desemulsificantes para tratar emulsões persistentes. 
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Figura 4:16 A dependência do teor de água na saída (m/m %) com as quatro variáveis 

operacionais para o micro-ondas e aquecimento convencional. 

 

4.4.3 Conclusões Parciais  

Este capitulo apresentou um estudo sobre o processo de tratamento eletrostático realizado 

em uma planta piloto contínua, utilizando métodos de aquecimento por micro-ondas e 

aquecimento convencional. Uma emulsão modelo A/O com Exxsol como fase de óleo foi 

testada e as variáveis investigadas foram o teor de água na emulsão de alimentação, a 

concentração de sal, a vazão e o campo elétrico entre os eletrodos. A intensidade do campo 

elétrico reduziu regularmente o teor de água final no óleo tratado. A menor vazão (tempo de 

residência) da emulsão também ajudou na redução do teor final de água. O teor de sal agiu 

como um estabilizador da emulsão com a diminuição da tensão interfacial devido à combinação 

com o surfactante. 

A comparação dos dois arranjos de processo mostra que a combinação de 

eletrocoalescência mais aquecimento por micro-ondas tem um melhor desempenho em todas 

as condições experimentais avaliadas neste trabalho, no caso da presença de sal que torna o 

aquecimento por micro-ondas mais efetivo. A vantagem observada do aquecimento por micro-

ondas foi maior em campos elétricos mais baixos e tempos de residência elevados, condições 

que se assemelhavam a um eletrocoalescedor que está no limite operacional. Portanto, a 

desemulsificação por micro-ondas pode ser usada como uma alternativa às fontes tradicionais 

de aquecimento. 
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5. Considerações Finais e Propostas para trabalhos Futuros  

5.1 Considerações Finais 

Este trabalho dividiu-se basicamente em três etapas, a avaliação do campo elétrico crítico 

em escala microscópica, a avaliação de parâmetros operacionais na desidratação eletrostática 

de emulsões de petróleo na escala piloto e a avaliação do efeito do aquecimento de micro-ondas 

no aquecimento de emulsões antes de passar por eletrocoalescência. Por esse fato, este capítulo 

sumariza as principais conclusões gerais obtidas e detalhadas nos Capítulos 4.2.3 (conclusões 

acerca dos resultados experimentais realizados em escala microscópica), 4.3.1 (conclusões 

acerca dos experimentos em escala piloto envolvendo petróleo) e 4.4.3 (conclusões acerca do 

efeito do micro-onda como pré-aquecimento de emulsões antes do tratamento eletrostático) 

Após vários protótipos, uma célula foi desenvolvida para observar a eletrocoalescência 

em escala microscópica. Nela foi possível realizar experimentos reprodutíveis e confiáveis de 

eletrocoalescência, com o objetivo de observar o fenômeno e confrontar com a literatura 

disponível. Foi possível observar que o campo elétrico crítico, definido pelo alinhamento das 

gotas em formato de colar de pérolas, ocorre bem depois do alinhamento das gotas, apenas 

quando a gota é grande para alterar a condutividade elétrica do sistema e aumentar a passagem 

de corrente. For fim, os efeitos das variáveis que põe luz aos questionamentos em relação ao 

efeito da distância que demostrou ser necessário uma gota que tenha o mesmo tamanho do 

espaço dos eletrodos para que tenha passagem de corrente (pelo menos na escala estudada).  

Para os experimentos em escala piloto, a melhor condição de desidratação variou com as 

particularidades de cada petróleo. A análise multivariada demonstrou ser uma excelente 

ferramenta para a compreensão da eletrocoalescência, pois se a análise fosse feita em duas 

dimensões não seria possível observar a interação entre as variáveis. 

Em relação aos experimentos de pré-aquecimento foi possível observar que o micro-

ondas pode ser uma alternativa no aquecimento de emulsões antes de serem tratadas por 

eletrocoalescência, resultando em uma maior eficiência na separação comparando com o 

aquecimento convencional. O aquecimento por micro-ondas também pode ser aplicado quando 

o equipamento de eletrocoalescência está com sua capacidade operacional no limite. 

Por fim, apesar de serem três diferentes enfoques, os experimentos se complementam, 

pois a eletrocoalescência não deve ser avaliada como um fenômeno isolado, mas sim como 

algo que sofre influência de diversos fatores, e influência no sucesso ou fracasso do projeto e 

na especificação de equipamentos industriais. 
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5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Tendo em vista o que foi exposto neste trabalho, algumas perguntas ainda não 

respondidas, levam às seguintes sugestões para trabalhos futuros 

 

1. Realizar os experimentos utilizando uma câmera de alta velocidade para elucidar o 

momento de quebra das gotas. 

2. Expandir o experimento no microscópio para diferentes frequências, com o objetivo de 

avaliar o efeito da frequência no campo elétrico/tensão aplicada de quebra. 

3. Estudar o efeito da presença de sais dissolvidos em escala microscópica na ruptura do filme 

interfacial  

4. Simulação em elementos finitos dos resultados encontrados em escala microscópica. 

5. Utilizar partículas sólidas para a estabilização de emulsões e estudar o efeito na 

eletrocoalescência  

6. Utilização de surfactantes anfóteros para evitar o efeito devido ao íon sódio presente no 

AOT. 

7. Ampliar o estudo para sistemas com filmes interfaciais mais rígidos, para que o sistema 

seja mais próximo ao petróleo. 

8. Utilizar simulação molecular para calcular a energia necessária e envolvida na formação 

do colar de pérolas e coalescência 

9. Expandir o estudo do micro-ondas para diferentes petróleos. 

10. Realizar experimentos com líquidos iônicos sensíveis ao micro-ondas para melhorar a 

eficiência de separação e verificar o impacto na separação de água.  

11. Realizar testes com condições similares na planta piloto e na célula de eletrocoalescência 

microscópica, para que seja possível a comparação entre as escalas.  

12. Utilizar diferentes tecnologias de eletrocoalescência em avaliações multi-variáveis. 
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Apêndice I-Gráficos dos experimentos no microscópio  
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Apêndice II-Micrografias dos experimentos com os petróleos na 

entrada e saída do tratamento eletrostático. 
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Apêndice III-Micrografias para os experimentos com micro-

ondas e aquecimento convencional na entrada e saída do 

tratamento eletrostático. 
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Apêndice IV-Manual da Planta Piloto. 

Apresentação da Planta Piloto 

 

A planta é formada por quatro partes principais: 

• (1) Reservatórios e tanque de descarte;  

• (2) Conjunto de bombas;  

• (3) Válvulas de operações e instrumentação;  

• (4) Painel elétrico de comando e aquisição de dados.  

 

 
Figura 0:1 Painel de válvulas de operações e instrumentação (Planta do EngeCol/UFRJ). 
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Procedimento de Operação da Planta Piloto 

 

Verificação das principais condições para que a planta opere: 

1) Verificar se os reservatórios de água e óleo estão conectados à unidade de 

bombeamento (Figura 0:2); 

 
Figura 0:2 Conexões para ligação das tubulações. 

2) Verificar e encher, caso necessário, os reservatórios de água e óleo (Figura 0:3); 

 
Figura 0:3 - Reservatórios de água e óleo. 

3) Verificar se o tanque de descarte está vazio. Caso não esteja, faça a drenagem para 

iniciar o teste (Figura 0:4); 

 

Figura 0:4 Tanque de descarte. 
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4) Verificar a disponibilidade de alimentação elétrica especificada para a planta (Figura 

0:5; 

 
Figura 0:5 Ponto de alimentação elétrica. 

5) Verificar a disponibilidade de ar comprimido para a unidade reguladora da válvula de 

controle (Figura 0:6); 

 
Figura 0:6 Unidade reguladora de ar comprimido. 

6) Verificar a disponibilidade de água ou banho térmico para a refrigeração do sistema e 

dos amostradores (Figura 0:7); 

 
Figura 0:7 Ligação de refrigeração do sistema e dos amostradores. 
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Procedimento para Partir a Unidade  

 

Para o início das operações, deve-se verificar as principais condições para que a plantw 

funcione e seguir os procedimentos relacionados a alimentação de bombas, instrumentações e 

às manobras de válvulas.  

As manobras de válvulas servem, inicialmente, para preencher os aquecedores de água e de 

óleo. Para esta etapa, é necessário realizar o pré-aquecimento do banco utilizando água para 

que, posteriormente, seja inserido o volume desejado de água e óleo para a geração de emulsão. 

 

1) Conectar o banco a uma tomada de acordo com a especificada; 

2) Abrir o painel de comando e ligar o disjuntor K1. Em seguida, fechar o painel de 

comando; 

  
Figura 0:8 Painel de comando. 

 

 
Figura 0:9 Disjuntor K1. 

 

 

3) Conectar a planta ao computador: Ligar o computador, o cabo de rede (azul) e abrir o 

software; 
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4) Ligar a chave geral de comando; 

 
Figura 0:10 Chave geral. 

 

5) Verificar se a chave de emergência está atuada ou não. Para liberar a emergência, gire 

a chave no sentido horário, conforme ilustrado na Figura 0:11.  

 
Figura 0:11 Chave de emergência do banco. 

 

6) Apertar o botão verde - START - para habilitar todas as bombas e instrumentações; 

 
Figura 0:12 - Botoeira Start. 

 

Pressionado o botão START, os mostradores do painel de comando irão acender, 

apresentando que todos os equipamentos, encontram-se ligados e prontos para serem operados, 

conforme ilustrado na Figura 0:13. 

 
Figura 0:13 Painel de comando. 
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7) Pré-aquecer o óleo do reservatório de óleo:  

7.1) Deve-se ligar a chave da resistência do reservatório e ajustar a temperatura de 

pré-aquecimento do óleo utilizando o termostato de controle. 

 

Figura 0:14 Pré-aquecimento do óleo. 

 

8) Preencher os aquecedores de óleo e água com seus respectivos fluidos de modo que 

estes não queimem as resistências. 

a. Aquecedor de óleo 

8.1) Para preencher o aquecedor de água será necessário abrir as válvulas VE-01, 

VE-05, VE-12 e manter as demais fechadas. 

8.2) Ligar a bomba de água a 60 Hz e observar a saída do respiro no tanque de 

descarte. Quando começar a fluir água na saída, então o aquecedor estará 

completamente cheio.  

8.3) Com o aquecedor de água cheio, desligue a bomba de água (ALT-01) e feche 

as válvulas VE-05 e VE-12.  

b. Aquecedor de óleo 

8.4) Para preencher o aquecedor de óleo será necessário abrir as válvulas VE-03, 

VE-06, VE-08, VE-11 e as demais devem estar fechadas. 

8.5) Ligar a bomba de óleo a 60 Hz e observar a saída do respiro no tanque de 

descarte. Quando começar a fluir óleo, então o aquecedor estará completamente 

cheio.  

8.6) Com o aquecedor de óleo cheio, desligue a bomba de óleo (ALT-02) e feche as 

válvulas VE-06, VE-08 e VE-11. 

9) Pré-aquecimento da planta com água.  

Deve-se passar água quente por todo o sistema da planta de modo que a água transfira 
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calor para as estruturas metálicas das válvulas, tubulações e equipamentos. 

Inicie a abertura das válvulas que iram dar caminho para água do reservatório até o 

descarte. 

9.1) Abrir as válvulas: VE-01, VE-05, VE-10, VE-16, VG-01, VG-02, VG-03, 

VE-19, VE-24, VE-34, VG-04, VE-37 e VC-01.  

As demais deverão estar fechadas. 

9.2) Com água passando por todo o sistema, ligue o aquecedor no painel elétrico. O 

aquecedor deverá ser ajustado em 100°C (temperatura almejada). 

Isto pode ser feito da seguinte forma: com a chave do aquecedor ligado, apertar a tecla 

↑ para obter a temperatura que se deseja aquecer a água.  

A temperatura dentro do aquecedor será monitorada por um PTC que irá transmitir ao 

painel do a temperatura real da água. 

 

Figura 0:15 Visor do aquecedor 

10) Para reduzir o tempo de pré-aquecimento poderão ser utilizados os amostradores e o 

Separador Elétrico, que possuem sistema de aquecimento.  

10.1) As válvulas de passagem pelos amostradores e as válvulas de passagem pelo 

Separador Elétrico devem estar abertas: VE-17, VE-20, VE-22, VE-23, VE-32 

e VE-35; 

10.2) Os amostradores deverão estar com o curso do êmbolo aberto ao máximo para 

que a água passe por dentro do mesmo. A temperatura dentro dos amostradores 

não deve passar de 70 °C.  

Observação: O controlador ON/OFF do painel irá desabilitar a resistência 

quando esta temperatura for atingida. 

Aumentar ou diminuir a 

temperatura 

Visor da temperatura pré- 

definida pelo operador 

Temperatura dentro 

do aquecedor 
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Figura 0:16 Saída dos amostradores e 

êmbolo. 

 

Figura 0:17 - Controladores de 

temperatura dos amostradores. 

 

11) Feito o pré-aquecimento da planta, pode-se iniciar a geração de emulsão. 
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Geração de Emulsão 

 

1) Inicie o bombeamento de água com a temperatura definida e a vazão desejada. 

2) Inicie o bombeamento de óleo com a temperatura definida e a vazão desejada.  

 

Figura 0:18 Medidor da vazão de água. 

 

Figura 0:19 Cursor da bomba. 

 

Observação 1) A vazão pode ser controlada no inversor de frequência ou no cursor da bomba; 

Observação 2) A leitura de vazão poderá ser feita através do painel do próprio medidor ou 

através do sistema de aquisição. 

Observação 3) A leitura de vazão poderá ser feita através do painel do próprio medidor ou 

através do sistema de aquisição. Este medidor, porém, deverá levar em consideração a seguinte 

fórmula 𝐐ó𝐥𝐞𝐨 = 𝐐𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 − 𝐐á𝐠𝐮𝐚 [
𝐊𝐠

𝐡
]. Isto porque o segundo medidor já recebe uma pré-mistura 

do total do fluído que está sendo utilizado. 

 

Deve-se atentar para a leitura de pressão de entrada antes de iniciar a geração da 

emulsão. Pode ocorrer do óleo ainda não estar totalmente aquecido e aumentar sua viscosidade 

ao longo da linha de fluxo, aumentando sua pressão de entrada. Esta pressão será obtida através 

da leitura de um manômetro digital. A pressão inicial não deverá passar de 40 Kgf/cm². Caso 

isto ocorra, às válvulas de segurança das bombas irão atuar para evitar danos aos equipamentos. 

A geração da emulsão pode ocorrer pelos seguintes modos: 

• Emulsão por batelada; 

• Passando a pré-mistura pelo homogeneizador; 

• Gerando perda de carga nas válvulas globo (VG-01, VG-02 e VG-03). 

No caso da emulsão por batelada, a emulsão é feita fora da planta e será utilizada nos 

experimentos apenas se a planta não conseguir gerá-la. 

No homogeneizador a emulsão será definida pela velocidade com que as gotas são 
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produzidas dentro do misturador. 

No caso das válvulas globo, é imposta a perda de carga desejada em cada válvula 

utilizada, obtendo o tamanho de gota por meio de um ΔP. 

Para gerar a emulsão nas válvulas basta restringir a passagem de fluido desejada em cada uma 

delas até que atinja a pressão necessária. Cada válvula possui um manômetro para a leitura da 

pressão imposta na válvula que está sendo utilizada 

 

Figura 0:20  Manômetros das válvulas globo. 

 

Figura 0:21  Válvulas globo geradoras de emulsão. 
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Coleta de amostras  

 

A emulsão deve ser coletada nas mesmas condições que foram geradas, para isso deve-

se utilizar um amostrador pressurizado, que garanta a pressão e a temperatura da amostra.  

1) Deve-se abrir completamente o êmbolo do amostrador para recolher a emulsão.  

2) Em seguida, abrir as válvulas VE-17 e VE-20 e ligar o aquecimento do mesmo. 

Observação 1) Manter uma pressão mínima de saída da planta próximo a 4 Kgf/cm² 

para não ocorrer o risco de o fluído sair com alta temperatura da planta e não haver o 

risco de explosão do mesmo. 

3) O fluxo de saída pode ser controlado através das válvulas VE-37, VG-04 e VC-01.  

4) Controlado o fluxo, a válvula de by-pass do amostrador 1 (VE-19) deverá ser fechada 

deixando a emulsão passar somente por dentro do amostrador. Aguardar 

aproximadamente 30 segundos para iniciar o aprisionamento da emulsão dentro do 

amostrador.  

5) Após 30 segundos, faça simultaneamente o fechamento das válvulas VE-17, VE-20 e 

abra a VE-19. Desligue o aquecimento e abra a válvula VE-21 para refrigeração do 

amostrador.  

Observação 1) A amostra irá resfriar lentamente dentro do amostrador e ocorrerá a 

queda de pressão. Esta queda de pressão pode ser compensada com o fechamento 

do êmbolo do amostrador levemente sem alterar a pressão mostrada no 

manômetro do amostrador. A amostra só poderá ser retirada quando atingir 

aproximadamente 50°C. 

6) Quando a temperatura ideal for atingida, posicione o béquer no amostrador. 

7) Abra a válvula VE-18 e comece a fechar o êmbolo no sentido horário para expulsar a 

amostra.  

Observação 1) Cerca de 30 mL de amostra devem ser descartados (purga inicial). 

Observação 2) Utiliza-se cerca de 15 mL (amostra coletada após a purga) como amostra 

válida. 

8) Feche a válvula VE-21 da refrigeração. 
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Figura 0:22 Êmbolo do Amostrador 1  

 

Figura 0:23 Válvulas de operação do Amostrador 1  

Após a coleta da emulsão de entrada, a emulsão deve seguir para o separador desejado. O 

separador está acoplado externamente através das válvulas VE-25 para entrada de amostra no 

separador e VE-26 para saída de amostra do separador.  

1) Quando a amostra estiver passando pelo separador, feche a válvula de By-pass dos 

separadores (VE-24).  

2) Em seguida, prepare o amostrador 2 para receber o fluído que saí do separador. 

3) Abra as válvulas VE-32 e VE-35. 

4) Feche a válvula VE-34 que desvia o amostrador 2.  

Observação 1) O êmbolo do amostrador deverá estar totalmente aberto para que a 

amostra possa passar por dentro do amostrador. Ligue o aquecimento do amostrador, 

espere chegar à temperatura de amostragem. Aguarde 30 segundos para coletar. 

5) Passados os trinta segundos, desligue o aquecimento e faça simultaneamente a operação 

comas válvulas.  

6) Feche as válvulas VE-32 e VE-35.  

7) Abra as válvulas VE-34 e VE-36.  

Observação 1) Aguarde a temperatura atingir 50 °C. Enquanto a temperatura começa a 

diminuir, ocorrerá também uma queda na pressão, faça a compensação da pressão com 

um leve fechamento do êmbolo do amostrador para manter a pressão na câmara, 

monitorando pelo manômetro do amostrador.  
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8) Ao atingir 50 °C, inicie a retirada da amostra. 

9) Abra a válvula VE-33 e feche o êmbolo no sentido horário.  

10) Descarte a primeira fração coletada (purga de aproximadamente 30 mL) e colete apenas 

o que sobrou da amostra. 

11) Feche a válvula VE-36 de refrigeração. 

 

Figura 0:24 Êmbolo do amostrador 2  

 

Figura 0:25 Válvulas de comando do amostrador 2 

 

Procedimento para o Desligamento 

Coletadas todas as amostras, a planta pode ser desligada. Primeiro retire o fluido das linhas que 

vão para amostradores e separadores.  

1) Alivie a pressão das válvulas globo (VG-01, VG-02 e VG-03); 

2) Abra a válvula de by-pass das válvulas globo (VE-16); 

3) Abra o by-pass do separador (VE-24); 

4) Feche as válvulas do separador (VE-25 e VE-26); 

5) Desligue os aquecedores; 

6) Monitore pelos medidores do painel de comando a queda de temperatura dentro dos 

aquecedores. Quando óleo atingir a temperatura de 70°C dentro do aquecedor, abra as 

válvulas VE-37, VG-04 e VC-01; 

7) Pare a bomba de óleo; 
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8) Feche a válvula VE-06, VE-08 e VE-09; 

9) Abra a válvula de alívio do aquecedor VE-11; 

10) Desligue a bomba de água com a temperatura próxima a 80°C; 

11) Feche as válvulas VE-05 e VE-10; 

12) Abra a válvula de alívio VE-12; 

13) Desligue a planta na chave geral. 

 

Célula de Eletrocoalescência  

 

O modelo DC-250 é formado por dois componentes: uma célula dessalgadora e uma 

unidade de carga (power supply unit). O controle do fluxo é realizado pelo usuário através 

de uma válvula agulha. 

A célula dessalgadora consiste de uma carcaça de alta pressão de aço inoxidável 

flangeada com 40 cm de comprimento por 5 cm de diâmetro, com uma capacidade de cerca de 

820 mL. Possui uma “janela de observação do fluido” feita de vidro temperado de borosilicato. 

Na extremidade inferior, contém um tubo de descarga de fluido ajustável, que permite a 

remoção de água previamente separada (. A descarga é dada por um tudo de 2 mm de diâmetro.  

No ponto mais baixo da célula, uma válvula agulha é empregada para a drenagem da 

água previamente separada. Ligada a esta válvula, há uma serpentina de condensador 

arrefecido para a segurança do usuário durante a coleta de amostras com temperaturas elevadas. 

Na extremidade superior da câmara de ensaio, eletrodos (grids) circulares planos orientados 

horizontalmente estendem-se para dentro da célula, e permitem alterar o espaçamento dos 

eletrodos de 25 a 100 mm de potenciais de até 6000 volts. Também localizado na parte superior 

do flange, há uma válvula agulha de amostragem com serpentina de condensador, uma válvula 

de alívio de pressão ajustável de 50 a 350 psi seguido por uma válvula bola (ou esfera?) de 

fechamento. A célula também apresenta termopares para as medidas de temperatura de entrada 

e saída do fluido. Todos os componentes são de aço inoxidável. 

A célula é montada sobre uma base de cerca de 30x30 cm e permite o ajuste do nível 

do tubo de entrada e o posicionamento de um recipiente para remoção de água. A altura total é 

de 94 cm. 
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Figura 0:26 Célula de eletrocoalescência. 

A fonte de alimentação é portátil e fornece potencial elétrico ajustável de até 6000 volts. O 

potencial e o nível de potência são exibidos em um voltímetro e um amperímetro. Também 

possui um indicador digital de temperatura do fluido. 

 

Figura 0:27 Fonte de alimentação da célula. 


