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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 MOTIVAÇÃO 
 
O papel social atual das organizações pode ser definido de um modo mais 

amplo que o tradicional, incorporando os critérios de sustentabilidade ao antigo 

requisito de atendimento às necessidades diretas da sociedade. Os critérios de 

desenvolvimento social e os possíveis impactos ao meio ambiente devem ser 

acrescidos à robustez econômica interna da organização e à sua colaboração ao 

desenvolvimento geral da economia.  

 

Para atender a essa nova definição, no caso de indústrias, os fatores críticos de 

sucesso são a contribuição social e o baixo custo de produção dos seus 

produtos; a contribuição para o desenvolvimento geral da economia do país e 

para o desenvolvimento social das comunidades de sua influência; os produtos 

que não gerem riscos de acidentes ou impactos ambientais no manuseio, uso e 

descarte pela cadeia de consumo e os processos de produção projetados e 

operados de modo a consumir o mínimo de recursos naturais e gerar o mínimo 

de emissões que agridam o meio ambiente. 

 

No caso dos processos de produção, além do uso dos recursos naturais 

extraídos afetar o meio ambiente, também está diretamente ligado à geração de 

emissões. Assim, a minimização do uso dos recursos naturais normalmente é a 

rota mais eficaz na redução de emissões agressivas ao meio ambiente. As 

possibilidades de impactos ambientais nos processos industriais podem ser 

representadas pelo uso de: 

 

• Matérias-primas 

• Insumos gerais. 

• Combustíveis e energia usados.  

• Água. 
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Com relação à água, a situação é crítica. A disponibilidade de água doce é baixa 

e cada vez mais disputada pela sociedade, que tem uso mais nobre para 

garantir a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Numa situação em que há 

carência de água para a população, a liberação de seu uso para fins industriais 

pelos órgãos reguladores torna-se cada vez mais restritivo. Além disso, a água 

usada pela população ou pela indústria é devolvida aos corpos hídricos com alta 

concentração de contaminantes de modo que os processos naturais de 

depuração são insuficientes para recompor a sua qualidade original. Em 

situações mais graves, os contaminantes não são passíveis de degradação por 

processos de depuração naturais. 

 

Para as indústrias de processos químicos, a água é um dos principais insumos. 

A sua disponibilidade representa, em muitas situações, fator decisivo na escolha 

do local onde a indústria será instalada, sendo determinante para a obtenção da 

licença ambiental. Em outros casos é um fator crítico de sucesso na operação 

da indústria, para a redução dos custos de produção, para a adequada relação 

da empresa com a comunidade vizinha onde ela está instalada e para 

desempenhar integralmente o seu papel social. 

 

Dessa forma, o uso de água pelas industriais tem que ser objeto de estudos 

profundos que levem à minimização das necessidades de uso e dos descartes 

para o meio ambiente. A minimização das necessidades de água fresca 

representa a contribuição normalmente mais eficaz para a redução na 

quantidade consumida e para o melhor tratamento dos efluentes líquidos da 

indústria. 

 

Os objetivos mais nobres da otimização do uso da água numa planta industrial 

são a redução do impacto ambiental gerado pela indisponibilidade deste recurso 

natural para a população e pelos efeitos causados pelos contaminantes 

lançados nos corpos hídricos juntamente com os efluentes líquidos descartados 

pelas indústrias. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Os usos de água numa refinaria de petróleo, em ordem decrescente de 

quantidade consumida, são: água para resfriamento, água para geração de 

vapor, água para processos, água potável para consumo humano e água para 

serviço e combate a incêndio. 

 

As refinarias de petróleo são grandes usuárias de água. Para que se tenha 

controle sobre o consumo de água nas refinarias da Petrobras, o indicador 

usado é o consumo específico de água, ICA, (m3 de água por m3 de petróleo 

refinado) ou o consumo específico corrigido (m3 de água por m3 de carga 

corrigida, onde a carga corrigida é a soma das cargas das unidades 

multiplicadas pelos seus fatores de complexidade). As refinarias mais modernas 

incorporaram a preocupação com a redução de consumo de água em seus 

projetos, diferentemente das mais antigas, projetadas quando esta preocupação 

não existia. Além de outras ações, nas refinarias mais modernas, o resfriamento 

a ar é muito empregado, reduzindo o consumo de água nas torres de 

resfriamento.  

Figura 1.2.1- Consumo específico de água nas refinarias da Petrobras. 

 

Torres (2006) apresenta o ICA médio nas refinarias da Petrobras, que, conforme 

a Figura 1.2.1, apresenta valor médio de 0,9 m3 de água por m3 de petróleo 
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refinado. O consumo de água de uma refinaria de 20 mil m3/d equivale ao 

consumo de uma cidade de 120 mil habitantes.  

 

1.3 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 
 

Há muita água no planeta. Porém, somente pequena parte é representada por 

água utilizável e sua localização é, na maioria das situações, distante dos locais 

de consumo. Além disso, as reservas de água doce utilizáveis estão sendo 

continuamente contaminadas, tornando-as de difícil uso. 

 

O United Nations Environment Program (UNEP), apresenta estimativas sobre as 

reservas mundiais de água e destaca que há diferentes métodos de cálculo 

produzindo variados resultados. As informações mais importantes são: 

  

• O volume total de água do planeta é 1,400 x 109 km3. 

• O volume de água salgada é de 1,365 x 109 km3, ou 97,5% em relação ao 

volume total de água do planeta. 

• O volume total das reservas de água doce é de 3,5 x 107 km3, ou 

aproximadamente 2,5% em relação ao volume total de água do planeta. 

• Das reservas de água doce, aproximadamente 2,4 x 107 km3, ou 68,9% estão 

na forma de geleiras ou de neve permanente em regiões montanhosas. 

• Aproximadamente 1,08 x 107 km3 ou 30,8% em relação ao volume total de 

água doce estão estocados no subsolo na forma de águas e geleiras 

subterrâneas, umidade do solo, águas de pântanos e geleiras subterrâneas. 

Esse volume representa cerca de 97% de toda água que é potencialmente 

disponível para o uso humano. 

• Rios e lagos contêm cerca de 1,05 x 105 km3 ou 0,3% em relação ao volume 

de água doce. 

• A disponibilidade total de água fresca utilizável pelos ecossistemas e pelo 

homem é aproximadamente 2,0 x 105 km3, que é menor que 1% do volume 
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total das reservas de água doce e somente 0,01% do volume total de água 

do planeta. 

 

A quantidade de água do planeta é levemente crescente com o tempo. A 

principal reação de formação de água é a combustão, enquanto que a principal 

reação de consumo de água é a fotossíntese. A reação de combustão gera água 

e gás carbônico e a reação de fotossíntese consome essas mesmas 

substâncias. É sabido que a concentração de gás carbônico no planeta está 

aumentando, mostrando que as reações de combustão são mais intensas que 

as reações de fotossíntese. A quantidade total de água no planeta aumenta o 

equivalente à diferença entre as reações de produção e de consumo e, esse 

aumento, é proporcional ao aumento da quantidade de gás carbônico. 

 

Segundo o BP Statistical review of World Energy (junho 2005), o consumo anual 

global de energia em 2004 foi de 1,02 x 1010 toneladas de óleo equivalente por 

ano. Deste total, 6,24 x 108 toneladas foram referentes a energia nuclear e 6,34 

x 108 toneladas se referiram a hidroeletricidade, restando aproximadamente 9 x 

109 toneladas de óleo equivalente referentes à combustão de produtos de  

petróleo, gás natural e carvão.  

 

Se for considerado que o teor médio de hidrogênio é de 10% em massa, a 

combustão de 9 x109 toneladas de óleo equivalente produz 8,1 x 109 m3 de água 

e 2,97 x 1010 de toneladas de gás carbônico por ano. 

 

Comparando-se as quantidades, a geração anual de água na queima de 

combustíveis fósseis é menor que 6 x 10-8 do volume total de água na terra. 

Entretanto, representa 0,04% do volume de água fresca disponível na terra ou 

0,11% da estimativa de evaporação de água na superfície terrestre. Além de 

contribuir com o aquecimento global, deve passar a influenciar no volume de 

chuvas.  
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A Figura 1.3.1, gerada com base em dados da UNEP,  mostra o ciclo hidrológico 

da água e as quantidades anuais de água evaporadas e que precipitam nas 

superfícies terrestre e oceânica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 1.3.1 - Ciclo hidrológico da água (Valores anuais) 

 

A Tabela 1.3.1, baseada    em One Planet Many People – Atlas of Our Changing  

Environment, UNEP, permite o cálculo dos indicadores reservas por habitante e 

volume anual de chuvas por habitante. Como mostra a Tabela 1.3.1, avaliando a 

disponibilidade por continente, as conclusões seriam completamente diferentes. 

 

Numa avaliação preliminar da disponibilidade de água, somente são 

considerados os volumes das reservas subterrâneas e superficiais. Uma 

avaliação mais completa deve levar em conta as reservas por habitante e, mais 

importante ainda, o fluxo de água por habitante, que é proporcional ao volume 

de chuvas, considerando um conjunto maior de variáveis que contém o volume e 

as condições de alimentação das reservas, as condições sócio-econômicas da 

região, etc. 
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Tabela 1.3.1 - Disponibilidade de água per capita no mundo 

 

A alimentação das reservas subterrâneas é uma das mais importantes variáveis. 

A Figura 1.3.2, elaborada com base em informações do Digital Atlas of the World 

Water Balance (1997), relaciona a quantidade de água que alimenta as reservas 

subterrâneas com o volume das chuvas, a temperatura do local, a radiação, a 

evaporação e os parâmetros de permeação e retenção de água no solo.  

 

 

 

 
 

Figura 1.3.2 - Esquema de alimentação das reservas subterrâneas. 

 

O consumo de água no Brasil, de acordo com dados de 2005 da Agência 

Nacional de Águas (ANA), é de 11% para o uso urbano e 7% para o uso 

industrial e para o mundo, de acordo com One Planet Many People Atlas of Our 

Changing Environment é de 10% para o uso urbano e 20% para o uso industrial.  
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Em situações onde há dificuldade para o abastecimento urbano, as restrições 

para o uso industrial da água tornam-se ainda maiores.  

 

1.4 OBJETIVOS 
 
 Neste trabalho é estudada a otimização do uso da água na dessalgação do 

petróleo, um importante processo de refino, que usa água para remoção dos 

sais presentes no petróleo. Os objetivos básicos são: 

 

- o aumento na taxa de reciclagem da água, reduzindo a vazão de água na 

entrada deste processo; 

 

- o desenvolvimento de um modelo matemático para estudar a cinética das 

colisões entre as gotas de água e de sua coalescência e separação da fase 

contínua, que representa a etapa mais importante deste processo. 

 

A água usada no processo é originária da torre de retificação de águas ácidas, 

cujo contaminante principal é o cloreto, em concentração da ordem de 50 ppm. 

Essa água retificada pode ser usada em outros processos substituindo água 

fresca. 

 

A água efluente do processo de dessalgação é das mais difíceis de ser reusada 

ou reciclada em outro processo. Portanto é essencial o estudo profundo desse 

processo visando maximizar o reúso no mesmo processo e reduzir a 

necessidade de água fresca e também o volume de efluente gerado. Nesse 

caso, pode-se dizer que a quantidade de água reduzida nesse processo 

individual representa redução no consumo global da refinaria.  

 

O processo de dessalgação do petróleo consiste na remoção do sal e da água 

presentes no petróleo para evitar problemas de corrosão e obstrução nos 

equipamentos causados pela presença de sal em processos a altas 
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temperaturas. Para isso, água de lavagem é adicionada e misturada ao petróleo 

formando uma emulsão. A quebra da emulsão de água em óleo resulta na 

separação da fase aquosa, removendo a maior parte do sal e da água 

presentes. A otimização do uso de água no processo de dessalgação passa pelo 

estudo das emulsões, que será a parte central dos experimentos de laboratório 

desse estudo. 

 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 
No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os temas 

abordados neste trabalho, dividida nos itens 2.1 Tendências Tecnológicas e 

Metodologias para a Otimização do Uso de Água nas Indústrias e 2.2 

Dessalgação de Petróleo e Emulsões. 

 

No capítulo 3 é apresentado resumo teórico sobre Otimização do Uso de Água, 

Usos de Água em Refinaria, Emulsão e Dessalgação.  

 

No capítulo 4 são apresentados os métodos e as metodologias do 

desenvolvimento do trabalho.  

 

Os resultados dos experimentos de laboratório e dos testes de campo são 

apresentados no capítulo 5. 

 

O desenvolvimento e os resultados do modelo matemático são apresentados no 

capítulo 6. 

 

O capítulo 7 apresenta os resultados do modelo baseado em autômatos 

celulares. 

 

O capítulo 8 apresenta as conclusões do estudo quanto à possibilidade de 

intensificar a recirculação de água no processo de dessalgação de petróleo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS E METODOLOGIAS PARA A 
OTIMIZAÇÃO DO USO DE ÁGUA NAS INDÚSTRIAS. 
 

Reúso e reciclagem de água têm sido usados na indústria, de forma não 

sistematizada, há muito tempo. O conceito de reúso de água começou a ser 

investigado sistematicamente como estudos de Planejamento da Alocação de 

Água/Água residual. A busca de soluções ótimas de reúso de água residual foi 

iniciada pela indústria há mais de 25 anos. São vários os trabalhos que abordam 

esses aspectos, com a indicação das possíveis categorias de reúso (Carnes et 

al., 1973; Hospondarec & Thompson, 1974; Mishra et al., 1974; Sane & Atkins, 

1977). Trabalhos posteriores apresentam e discutem de uma forma abrangente, 

as principais categorias de reúso de água e os elementos essenciais ao 

planejamento e implantação. Destacam-se, dentre eles, os de Asano & Mils 

(1990); Asano (1991); Asano & Levine (1995). 

 

Os métodos disponíveis para minimização de água residual são basicamente 

técnicas de integração. Estas técnicas podem incluir análise hierárquica 

(Crittenden, 2001; Douglas, 1992; Rossiter et al., 1993), análise de “pinch” 

(Linhoff & Smith, 1994; Prakotpol & Srinophakun, 2004; Tainsh & Rudman, 

1999), redes de transferência de massa (Hallale & Frase, 2000) e programação 

matemática (Bagajewicz, 2000; Cohen & Allen, 1992; El-Halwagi & Spriggs, 

1995; Mann & Liu, 1999; Papalexandri et al., 1994). Cada método varia 

significantemente no escopo e abordagem. 

 

A tecnologia “pinch” começou a ser usada para otimizar a recuperação de calor 

entre fontes quentes e frias, por exemplo, em baterias de permutadores de calor 

de refinarias de petróleo, onde há correntes quentes que precisam ser resfriadas 

e correntes frias que necessitam ser aquecidas. Os dois primeiros artigos em 

tecnologia “pinch” aplicada a sistemas de água apareceram em 1994 (Wang & 
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Smith, 1994a, b). Esta metodologia tem como base a transferência de massa 

(contaminante chave) da corrente de processo para a água. Identifica as 

concentrações limites desse contaminante na entrada e na saída de cada 

processo e considera que a água efluente de um processo pode ser usada em 

outro processo se a sua concentração for inferior ao limite máximo na 

concentração de saída de algum outro processo que usa água. Com as 

informações de cada processo e usando integração de processo, é possível 

identificar um ponto de “pinch” (de água fresca) baseada na concentração de um 

contaminante chave e maximizar o reúso de água e minimizar a geração de 

água residual (efluente). Não há qualquer limitação de vazão ou diferença 

mínima de concentração do componente chave para a reciclagem da água. 

Assim, o ponto de “pinch” é uma solução ideal que fornece a condição de vazão 

mínima de água fresca a ser usada. 

  

Dhole et al. (1996) popularizaram esta metodologia chamando-a de “water 

pinch”. O método é baseado nas seguintes suposições: 1- cargas de poluentes 

constantes em cada processo; 2- concentrações máximas de entrada e saída 

em cada processo.  Wang & Smith (1995) mostraram como o método proposto 

em Wang & Smith (1994 a) pode ser adaptado para considerar restrições na 

vazão usada no processo bem como as perdas de água. Ainda baseado neste 

mesmo trabalho, Olesen and Polley (1997) propuseram um procedimento 

simplificado para simples contaminante. Os autores usaram “water pinch” para 

obter a mínima vazão alvo e então a rede é obtida por inspeção. No entanto, 

esta abordagem não pode manusear mais que quatro ou cinco operações. Kuo 

& Smith (1998) também reconheceram a complexidade do procedimento 

evolucionário proposto por Wang & Smith (1994b) e em um esforço para 

simplificar o método, os autores introduziram uma nova abordagem gráfica. Em 

adição, eles propuseram a alocação ótima de água fresca em combinação com 

a distribuição da qualidade da água residual a ser tratada. Outros trabalhos de 

interesse são: Doyle & Smith (1997); Grossmann & Galan (1998); Mann & Liu 
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(1999); Yang et al. (2000); Dunn & Wenzel (2001); Dunn et al. (2001); Hallale 

(2002).  

 

Otimização matemática é a abordagem mais adequada para minimização da 

água residual, tanto para novas aplicações como para reformulações de plantas 

existentes. A função objetivo a ser otimizada pode ser o custo total do 

suprimento e do tratamento dos efluentes e está sujeita a restrições relacionais 

entre as variáveis independentes (Alva-Argáez et al., 1999).   

 

O trabalho pioneiro sobre formulação de programação matemática para o 

problema de reúso de água foi escrito por Takama et al. (1980) que usaram 

programação matemática para resolver exemplos de refinaria.  Uma super 

estrutura de todas as operações usando água e processos de tratamento foi 

estabelecida, e em seguida otimizada para reduzir a estrutura do sistema 

removendo as conexões irrelevantes e não econômicas. Os autores 

transformaram o modelo em uma série de problemas sem restrições de 

desigualdade usando uma função penalidade.  

 

A partir de meados da década de 90, vários modelos de otimização têm sido 

propostos: Roberge et al., 1994; El-Hawagi & Petrides, 1995; Doyle & Smith, 

1997; Huang et al., 1999; Bagajewicz et al., 2000; Savelski & Bagajewicz (2000 

a,b); Savelski & Bagajewicz (2003). Doyle & Smith (1997) propuseram um 

procedimento iterativo para resolver problemas de restrições não lineares. Alva-

Argáez et al. (1998) continuaram esta linha de trabalho e propuseram um 

procedimento de duas fases para solução de um MINLP (Programação Não 

Linear Mista Inteira) não convexo. Mesmo que o problema tenha sido resolvido 

com sucesso, não há garantias sobre a otimalidade da solução. Finalmente, 

Huang et al. (1999) também apresentaram uma solução de programação 

matemática do problema e alocação de água e tratamento combinados 

aplicados a um caso de estudo em escala industrial. Alva-Argáez et al. (1999) 

apresentaram formulações conceituais que combinam aspectos da tecnologia 
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“pinch” com técnicas de solução matemática. Eles introduziram uma formulação 

de transferência linear mista inteira.  

 

Bagajewicz (2000) apresentou uma revisão das técnicas de solução matemática 

para projeto e reformulação de redes de água, com ênfase em refinarias de 

processo. Eles concluíram que essas técnicas podem eficientemente produzir 

soluções globalmente ótimas e sub-ótimas se aspectos conceituais são 

introduzidos para apropriadamente construir os modelos. Savelsky & Bagajewicz 

(2000a, b) desenvolveram as condições necessárias de otimalidade para o 

problema de planejamento e alocação ótima de água/água residual com um 

único contaminante. Estas condições têm sido usadas junto com algumas 

condições suficientes de otimalidade na proposição de um método para construir 

estas redes através de cálculos e regras simples (Savelsky & Bagajewicz, 2001). 

O problema de planejamento e alocação ótima de água/água residual tem 

mostrado ter múltiplas soluções de mesmo custo. A influência da integração 

energética na solução deste tipo de problema foi ignorada por longo tempo. O 

projeto de um sistema energético eficiente foi considerado por Savulescu & 

Smith (1998). Eles usaram um procedimento gráfico que parece não ser 

adequado para aplicação em todos os casos. Bagajewicz et al. (2002) 

apresentaram uma determinação rigorosa do mínimo uso de água fresca e 

mínimo consumo de utilidades para redes de água. O procedimento é baseado 

em modelos de programação linear. Uma vez que os objetivos são identificados, 

um modelo MILP é construído para obter a correspondente rede de trocadores 

de calor. Exemplos da aplicação das técnicas de otimização matemática podem 

ser encontrados em Mann & Liu (1999) e Bagajewicz (2000).  

 

Muitos dos modelos matemáticos disponíveis na literatura têm sido aplicados ao 

problema de reúso de água assumindo que a água sempre remove quantidades 

fixas de contaminantes. Outra suposição é que os limites de solubilidade e 

corrosão podem ser utilizados para estabelecer concentrações máximas de 

entrada e saída de contaminantes nas unidades. Estas suposições são 
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necessárias para simplificar o problema e torná-lo mais fácil de ser resolvido 

(Bagajewicz, 2000). Doyle & Smith (1997) consideraram dois casos como alvo 

de máximo reúso de água. Os problemas de otimização foram formulados como 

um problema não linear para suposições de vazão de contaminantes fixa, e um 

problema linear para concentração de saída fixa. Os autores combinaram o 

método matemático proposto com representação gráfica que incorpora vários 

tipos de restrições, tais como limites nas concentrações dos contaminantes e 

também nas vazões de água. 

 

Para muitos sistemas, as concentrações de contaminantes podem atingir seus 

limites de solubilidade, os quais são funções de parâmetros do processo como 

temperatura e pressão. Assim, as cargas de contaminantes podem variar em 

relação à vazão (Huang et al., 1999). Isto sugere que o projeto de redes de água 

residual deveria ser resiliente e capaz de acomodar diferentes níveis de 

poluentes (Bagajewicz, 2000) que podem facilmente resultar de desvios nas 

condições operacionais. 

 

O impacto de incertezas em redes de água residual ótimas tem sido pouco 

estudado. Linniger et al. (2000) estudaram a redução de resíduos em processos 

em batelada para produção farmacêutica usando modelos de incerteza, o qual 

foi incorporado essencialmente para facilitar tomadas de decisão para processos 

de tratamento e recuperação de solventes. Al-Redhwan et al. (2005) aplicaram o 

problema de incertezas em otimização de redes de águas residuais. Eles 

também desenvolveram um modelo determinístico de otimização, o qual busca a 

configuração da rede com mínimo consumo de água fresca e ótimos reúso e 

reúso/regeneração de água residual.  

 

Trabalhos de aplicação do reúso de água têm aplicado simultaneamente as 

tecnologias “pinch” e otimização matemática para considerar economia de água 

e energia combinadas em sistemas de torres de resfriamento (Kim & Smith, 

2001). Bagajewicz (2002) estudou a otimização da alocação de água e a 



 

 15

minimização do consumo de energia, mostrando que se pode chegar a um ótimo 

comum. Liu et al. (2004) apresentaram uma revisão das ferramentas básicas 

utilizadas na solução de problemas de otimização de sistemas industriais de 

água, incluindo tecnologia “pinch” e otimização.  

 

Outro aspecto a ser considerado no problema de otimização de sistemas de 

água é o conceito de descarga zero. O conceito de descarga zero aplica-se 

alternativamente à eliminação total de despejos de substâncias ambientalmente 

perigosas ou ao conceito de um circuito fechado de água, isto é, descarga zero 

de líquido. Diepolder (1992) e Goldblatt et al. (1993) discutiram quanto esse 

conceito é realístico do ponto de vista prático. Savelski et al. (1997) mostraram a 

aplicação de reúso de água e descarga zero em refinarias e plantas de 

processo. 

 

Koppol et al. (2003) estudaram a viabilidade de descarga zero em diferentes 

indústrias, para multicontaminantes, introduzindo possibilidade de reúso e 

regeneração. Em cada caso, várias configurações de “fim de tubo” e 

regeneração usando diferentes tecnologias de tratamento foram exploradas para 

determinar a possibilidade de descarga de líquido zero e sua viabilidade 

econômica. No caso da refinaria de petróleo, num estudo teórico, foram 

selecionados seis processos que usam água, considerados quatro 

contaminantes (sais, orgânicos, gás sulfídrico e amônia) e disponibilizados 

quatro tratamentos (separador API, adsorção em carvão ativado, retificação de 

águas ácidas e osmose reversa).  

 

Prakotpol et al (2003) formularam o modelo de otimização MINLP para um ou 

mais contaminantes e apresentaram a solução do problema de otimização 

usando algoritmo genético. 

 

Mierzwa & Hespanhol (2005) apresentaram os principais usos de água nas 

indústrias. Os usos de água numa refinaria de petróleo seguem a lista 
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apresentada por Bresciani et al. (2006) para as indústrias químicas em geral, 

exceto para formulação de produtos, que não está presente nas refinarias.  

 

Trabalhos recentes do LSCP (Laboratório de Simulação e Controle de 

Processos) do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da 

USP, como Alves et al (2006) e Bresciani et al (2006b), apresentaram 

alternativas para minimizar o consumo em cada uso, bem como sistemas para 

otimizar a malha completa de usos. 

 

Ulmer et al (2005) apresentaram uma estratégia integrada para projeto de 

processo de sistemas de água, considerando multicontaminantes e várias 

possibilidades de reúso e regeneração. O enfoque é baseado em regras 

heurísticas para a formulação do problema real de projeto do qual pode ser 

derivado um MINLP. Karuppiah et al (2006) propuseram uma superestrutura que 

incorpora as alternativas possíveis para tratamento de água e reúso e 

reciclagem. A otimização dessa estrutura é um problema NLP não convexo. 

 

Mais recentemente tem havido grandes esforços de pesquisa em processos de 

tratamento suficientemente robustos para a remoção do conjunto de 

contaminantes e para a busca do efluente zero. Esses processos de tratamento 

podem ser usados em várias situações, como o tratamento de água in natura, o 

tratamento de água efluente de um processo específico para a sua reciclagem, e 

tratamentos end of pipe.  

 

O processo biorreator com membranas (membrane bioreactor - MBR) combina a 

remoção de sólidos suspensos de pequena dimensão com a degradação 

microbiológica e a remoção de íons. Yang et al. (2000) apresentam o estado da 

arte em tecnologia de membranas e destacaram que a evolução da tecnologia 

de membranas possibilita o uso de MBR em sistemas que visam o reúso de 

água. Wisniewski (2007) apontou que o MBR pode favorecer o desenvolvimento 

de uma nova configuração da rede de usos e tratamentos de água.  
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2.2.  DESSALGAÇÃO DE PETRÓLEO E EMULSÕES. 
 

A extração de petróleo nos campos de produção está sempre associada à 

presença de água. Nos processos de produção de petróleo, a mistura de água 

no petróleo é submetida a operações com escoamento turbulento que 

promovem o cisalhamento e geram emulsões. Essas emulsões podem ser muito 

estáveis devido à presença de compostos com características polares como 

asfaltenos e resinas, que atuam como emulsificantes naturais e formam filmes 

resistentes na interface petróleo/água (Dalmazzone et al., 2005; Xia et al. , 

2004). 

 

A água que está presente na mistura é originária do campo de produção e 

contém sais, especialmente cloretos de sódio, cálcio e magnésio, cuja 

concentração é superior àquela da água do mar. 

 

Nos campos de produção, a quebra dessas emulsões e a separação da água 

são fundamentais para a qualidade do petróleo que será transferido para as 

refinarias (Bhardwaj & Hartland, 1994; Kokal, 2005). A qualidade da água 

efluente deverá ser isenta de óleo para que possa ser descartada sem impactos 

ambientais e o petróleo tratado deverá estar isento de água para reduzir a 

energia e o tamanho dos equipamentos usados para o transporte do petróleo 

dos campos de produção até as refinarias. 

 

Nas refinarias, a dessalgação eficiente do petróleo é fundamental para reduzir a 

corrosão em equipamentos, para reduzir depósitos que dificultam o escoamento 

e a troca de calor nos processos e para a qualidade dos produtos refinados 

(Índio do Brasil, 2002).  

 

Os primeiros estudos sobre dessalgação de petróleo referiam-se a testes de 

campo, onde corridas operacionais foram realizadas para o estudo da influência 

de alguma variável operacional específica (Nelson, 1958). Não se dispunha de 
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metodologia para estudar microscopicamente o fenômeno ou para tratar 

simultaneamente todas as variáveis operacionais. Seguiram-se estudos 

publicados que se referiam aos testes para verificar a eficiência de 

desemulsificantes comerciais. Nos anos 70 surgiram vários estudos de 

pesquisadores soviéticos. Idrisova et al. (1976) estudaram a dessalgação para 

diferentes quantidades de água, concluindo que um aumento na vazão de água 

de lavagem melhoraria a dessalgação. Levchenko (1976) apontou que a 

estabilidade da emulsão água-óleo depende da sua dispersividade e do teor de 

emulsificantes naturais que estabilizam a emulsão. Bergshtein (1981) 

apresentou a relação entre as vazões de água de lavagem e de petróleo para 

diferentes relações entre o diâmetro das gotas de água (d) e a distância entre as 

gotas (l), concluindo que a água de lavagem deve representar de 3 a 9% . 

Também apontou que essa vazão de água é maior que aquela necessária para 

a diluição do sal, destacando, pela primeira vez, a possibilidade de reciclar a 

água de lavagem para o mesmo estágio. 

 

Ross and Morrison (1988) apresentaram abordagem mais profunda sobre a 

termodinâmica e os fenômenos químicos aplicados às emulsões, permitindo 

conhecer as forças que atuam sobre as gotas. Schramm (1992) editou o livro 

Emulsions Fundamentals and Aplications in the Petroleum Industry que 

apresenta aspectos sobre a estabilidade das emulsões de água em petróleo. 

Myers (1992) apresentou a conceituação da energia envolvida na formação das 

emulsões em função da tensão superficial e da variação da área superficial. 

Harnby et al (1992) apresentaram, especialmente no capítulo Dynamics of 

Emulsification, a conceituação das forças e energias de atração/repulsão entre 

as gotas. 

 

Em seguida, os estudos passaram a abordar o conjunto das variáveis e o estudo 

da emulsão água/óleo. Marzano (1989) aponta as variáveis que devem ser 

consideradas na otimização da operação das dessalgadoras, separando-as em 

não controláveis (qualidade do petróleo, adição de slop, densidade do petróleo, 
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qualidade da água de lavagem e temperatura) e controláveis (quantidade de 

água de lavagem, energia de mistura, nível de interface, quantidade e qualidade 

de produto químico usado e localização da entrada de água). Bhardwaj & 

Hartland (1994), através de medidas da tensão interfacial, propuseram 

explicações para a ação dos agentes surfactantes naturais e dos agentes 

desemulsificantes na estabilidade da emulsão água/petróleo. Mason et al. (1995) 

estudaram o efeito do envelhecimento da emulsão e da distribuição dos 

diâmetros das gotas de água no tempo de separação da emulsão. 

 

Índio do Brasil (2002) apresentou os conceitos fundamentais da operação de 

dessalgação de petróleo e discorreu sobre a estabilidade de emulsões de água 

em petróleo. As equações da velocidade de sedimentação das gotas, do 

diâmetro da gota em função da energia de mistura e da força de atração entre 

as gotas são apresentadas e permitem a discussão da influência das variáveis 

temperatura de operação, viscosidade do petróleo, massas específicas do 

petróleo e da água, tensão interfacial água-óleo, gradiente de tensão aplicado, 

distância entre as gotas e porcentagem de água adicionada. 

 

Mais recentemente, os trabalhos publicados estudam a dessalgação como uma 

emulsão de água em petróleo, empregando recursos analíticos que permitem a 

verificação microscópica e a melhor compreensão e equacionamento do 

processo. Kokal (2005) apresentou uma revisão do estado da arte em emulsões 

de petróleo, explicando como as emulsões são formadas e como elas são 

desestabilizadas. Apresentou também algumas metodologias analíticas para o 

estudo microscópico das emulsões.    

 

Sjöblom et al. (2003) discorreram sobre diversas técnicas que atualmente 

podem ser usadas para caracterização de emulsões. Espectroscopia NIR, 

Microscopia eletrônica e vídeo microscopia desenvolveram-se muito nestes 

últimos anos e são apontadas como as principais técnicas usadas em estudos 

sobre emulsões, inclusive água/óleo. Outras técnicas possíveis são: ressonância 
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magnética nuclear, medidas acústicas e eletroacústicas e caracterização pelo 

campo elétrico crítico. 

 

Eow et al (2001) apresentaram uma revisão sobre eletrocoalescência de gotas 

de água em óleo, focalizando os mecanismos propostos para a coalescência 

gota-gota e gota-interface sob a ação de campo elétrico. 

 

Os trabalhos mais recentes sobre emulsões estudam as forças que atuam entre 

as gotas, buscando a elaboração de modelo fenomenológico para o processo. 

Frising et al (2006) apresentaram uma revisão sobre o processo de coalescência 

das gotas, destacando as três etapas da coalescência (aproximação e colisão, 

drenagem do filme interfacial e ruptura do filme com formação de uma gota 

maior). Pangu & Feke (2007) apresentaram o equacionamento das forças que 

atuam em emulsões submetidas a um campo acústico, permitindo o cálculo da 

trajetória de um par de gotas. Boyson & Pashley (2007) estudaram a 

coalescência de gotas de bromododecano na superfície de água, calculando as 

forças e energias de atração/repulsão envolvidas. 

 

Alguns trabalhos (Coutinho, 2005; Cunha, 2008) apresentaram modelos 

matemáticos empíricos para o processo de eletrocoalescência das gotas de 

água em petróleo. Considerando variáveis físicas e químicas do petróleo 

estabeleceram a relação entre a quantidade de água presente no petróleo 

tratado em função de variáveis como densidade e viscosidade do petróleo, 

temperatura de operação. 

  

Os métodos envolvendo transmissão e espalhamento de luz começaram a ser 

usados por Miller (1987) no estudo da coalescência e floculação de gotas nas 

emulsões. Ele combinou forte fonte de luz (Laser He-Ne de 5 mW) com um 

detector muito sensível em estudos sobre a ação de desemulsificantes em 

emulsões água/óleo. Miller & Böhm (1993) estudaram a emulsão água/petróleo, 

introduzindo a fonte e o detector de Laser no interior da emulsão, relacionando a 
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intensidade da luz espalhada com a coalescência das gotas. Mengual et alli 

(1999) apresentaram as equações do espalhamento da luz aplicadas ao 

processo de medição da cinética da separação de emulsões e usaram essa 

técnica no estudo da emulsão água/cosmético, com o equipamento Turbiscan 

desenvolvido pela Formulaction que mede a transmissão e o espalhamento da 

luz em diferentes alturas da emulsão. Dalmazzone et al. (2001) utilizaram o 

equipamento Turbiscan em estudo de quebra de emulsão água petróleo e 

concluíram ser possível detectar o início da separação da fase aquosa de forma 

objetiva e precisa. Zaho et al. (2003) estudaram a estabilidade de emulsões de 

produtos orgânicos em água usando o Turbiscan e concluíram que é um 

instrumento muito útil para monitorar diretamente emulsões e dispersões em 

estudos cinéticos de estabilidade de emulsões. Buron et al. (2004) apresentaram 

estudo sobre utilização do Turbiscan adaptado para aplicações em análises de 

laboratório e monitoração e controle on line de processos. Dalmazzone et al. 

(2005) apresentaram mais uma utilização do Turbiscan para estudar a 

desestabilização da interface água/petróleo, destacando ser mais preciso e mais 

rápido que o teste da garrafa descrito em Schramm (1992).  

 
O conceito de autômatos celulares foi introduzido por Newmann (1970) e 

consiste numa sequência de elementos carregando valores discretos arranjados 

numa matriz. Wolfram (1983) estabeleceu que sistemas físicos contendo muitos 

elementos discretos com interações locais são convenientemente modelados 

como autômatos celulares.  

 

A aplicação de autômatos celulares a sistemas mais complexos é recente, 

devido à maior disponibilidade dos recursos computacionais. Como exemplo, 

pode-se citar Ohgai et al (2007) que aplicaram esse conceito para estudar os 

efeitos de acidentes (explosão) sobre um determinado ambiente físico; Guo e 

Huang (2008) que simularam a evacuação de pedestres; Alexandridis et al 

(2008) que estudaram a predição do alastramento do fogo na floresta e Ferraz e 

Herrmann (2008) que estudam o efeito da propagação de danos. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DOS PROCESSOS 
 
 
3.1 METODOLOGIA PARA ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO USO DE ÁGUA 
 
A metodologia apresentada na literatura sobre otimização do uso de água em 

indústrias consiste na montagem e resolução de modelos matemáticos 

baseados nas informações de uso da água em cada processo. As restrições 

normalmente são as concentrações máximas de contaminantes na entrada e na 

saída de cada processo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.1.1 - Esquema básico para equacionamento do modelo para único contaminante, sem 

regeneração. 

 

Os sistemas mais simples são aqueles para um único contaminante e sem 

processos de tratamentos descentralizados para a remoção de contaminante da 

água. Podem ser representados pelo esquema da Figura 3.1.1, onde a carga de 

contaminante Lj é transferida da corrente de processo para a de água.  

 

Genericamente, o problema P1 de otimização, para um contaminante, pode ser 

descrito através das equações (3.1.1 a 3.1.5) de acordo com Koppol et al. 

(2004). 

 

P1 = min ∑
=

n

j

w
jF
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                          (3.1.1) 
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onde 

 
w
jF  é a vazão de água fresca para o processo j ; 

,i jF  é a vazão de água contaminada do processo i para o j ; 

,j hF  é a vazão de água contaminada do processo j para o h ; 

,j outF  é a vazão de água contaminada do processo j para o destino final ; 

max
,i outC  é a concentração máxima do contaminante na saída do processo i ; 

max
,j inC  é a concentração máxima do contaminante na entrada do processo j ; 

max
,j outC  é a concentração máxima do contaminante na água do processo j ; 

jL  é a vazão mássica de contaminante transferida da corrente de processo para 

a água, no processo j. 

 

 

 Em uma planta onde há n processos que usam água, tem-se uma equação  que  

representa o balanço mássico da água (Eq. 3.1.2); as n inequações  que 

representam as restrições para o balanço mássico (Eq. 3.1.3); as n equações  

que representam o balanço mássico para o contaminante considerado (Eq. 3.14) 
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e as considerações que todas as vazões são positivas ou nulas (4n inequações  

(Eq. 3.1.5)). 

O grau de complexidade aumenta quando se passa de sistema com um único 

contaminante para multicontaminante e quando se introduzem tratamentos 

descentralizados para a remoção de contaminantes da água. Nesse caso, 

incluem-se os termos relativos aos processos de tratamentos. Os balanços 

mássicos parciais são então escritos para cada contaminante. O problema de 

otimização P6, para multicontaminantes, torna-se (Koppol et al., 2004): 

P6 = min ∑
=

n

j

w
jF

1
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Onde 

, ,tk s outC    é a concentração do contaminante s na saída do tratamento tk ; 

max
, ,j s inC      é o limite da concentração de entrada do contaminante s no processo j ; 

max
, ,j s outC     é o limite da concentração de saída do contaminante s no processo j ; 

, ,j s outC     é a concentração de saída do contaminante s no processo j ; 

,tk jF        é a vazão de água do tratamento tk para o processo j ; 
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,j tkF        é a vazão de água do processo j para o tratamento tk ; 

,
j

i tkF       é a vazão de água do processo i para o tratamento tk, enquanto analisa  

             o processo j ; 

,
j

ti tkF      é a vazão de água do tratamento ti para o tratamento tk, enquanto  

             analisa o processo j ; 

,j sL        é a carga do contaminante s no processo j ; 

n           é o número de processos existentes na planta; 

T           é o número de tratamentos instalados para a remoção de contaminantes  

             na planta. 

 

Considerando n processos que usam água, T tratamentos e s contaminantes, 

têm-se n x s inequações 3.1.7 ; n x s inequações 3.1.8 ; T equações 3.1.9 ; n 

equações 3.1.10 e n equações 3.1.11. 

 

Para uma aplicação real, simplificações do modelo são necessárias, e são 

resultantes do conhecimento de cada um dos processos que usam água e dos 

tratamentos descentralizados possíveis de serem implantados. São escolhidos 

os contaminantes mais importantes e os processos de tratamentos 

descentralizados ou de fim de tubo com maior possibilidade de aplicação. As 

reciclagens internas a cada processo são definidas e os nós para possíveis 

reúsos são escolhidos com base no conhecimento do processo, estabelecendo-

se um modelo básico, cujo equacionamento fica mais simples. Podem ser 

alteradas condições dos nós de reciclagem e dos processos de tratamentos 

descentralizados, resultando em um novo modelo, obtendo-se a melhor solução 

que pode ser aplicada. 

 

Como exemplo de aplicação em casos reais, Koppol et al. (2004) estudaram um 

caso de uma refinaria de petróleo considerando seis processos que usam água; 

quatro contaminantes e quatro tratamentos para remoção de contaminantes da 

água. Os processos que usam água escolhidos foram tratamento cáustico, 
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destilação, tratamento com amina, tratamento Merox, hidrotratamento e 

dessalgação. Os contaminantes selecionados foram sais, compostos orgânicos, 

H2S e amônia. Os tratamentos para remoção de contaminantes da água foram 

separador API, adsorção com carvão ativado, osmose reversa e tratamento de 

águas ácidas.  

 

Como pode ser visto nas inequações 3.1.7.e 3.1.8, as restrições colocadas são 

as concentrações máximas dos contaminantes, na entrada e saída de cada 

processo que usa água e nos tratamentos para a remoção de contaminantes. 

 
Em muitas situações, há outros limitantes que devem ser considerados. Por 

exemplo, num processo de lavagem, pode-se ter um valor mínimo para a 

velocidade de escoamento da água, o que se torna uma restrição mais forte que 

a concentração máxima do contaminante.  

 
No caso do processo de dessalgação de petróleo, a concentração de sais na 

água de saída da dessalgadora é muito inferior àquela de saturação, não sendo 

o parâmetro mais adequado para ser usado como restrição para esse processo. 

A água de diluição, que entra no processo, tradicionalmente é a água originária 

de processos de lavagem no craqueamento catalítico e é retificada nas colunas 

da unidade de tratamento de águas ácidas. A salmoura efluente do processo de 

dessalgação é uma das correntes mais contaminadas de uma refinaria e é 

encaminhada ao tratamento final, na Estação de Tratamento de Despejos 

Industriais (ETDI). Assim, a melhor rota parece ser o estudo detalhado do 

processo, tratando-o individualmente, e otimizando a reciclagem da água até o 

limite em que a remoção de sal continue eficaz. 

 
3.2 USOS DE ÁGUA EM UMA REFINARIA DE PETRÓLEO. 
 

Os usos comuns de água em uma refinaria de petróleo são descritos por 

Bresciani et al. (2006 a). De forma geral, a ordem apresentada a seguir 
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representa a ordem decrescente da quantidade relativa consumida na maioria 

das refinarias. 

 

• Água de resfriamento. Usada para remoção de calor de produtos a 

serem armazenados, fluxos internos de processo e de máquinas. Em alguns 

casos representa até dois terços do consumo total e a exigência de qualidade 

não é tão grande. É compatível com a qualidade da água tratada pelo processo 

de clarificação, que consiste basicamente de floculação, decantação e 

desinfecção. As perdas de água ocorrem por evaporação nas torres e pelas 

purgas no sistema. A evaporação nas torres, além de representar perda de água 

para a atmosfera, provoca o aumento na concentração dos contaminantes. É 

realizada purga contínua de água do sistema para manter a concentração dos 

contaminantes, normalmente cloretos, abaixo do limite para o qual os produtos 

químicos usados mantêm sob controle a corrosão e a deposição de sólidos em 

permutadores e tubulações sob controle. 

 

• Água para geração de vapor. Usada para reposição em caldeiras ou 

geradores de vapor de processo, normalmente representa o segundo maior 

consumo de água. A maior parte do vapor é condensada e reciclada e a 

reposição de água é necessária para repor o volume não reciclado, a quantidade 

descartada no processo de tratamento e a quantidade purgada para manter a 

concentração de contaminantes dentro de certo limite. Esta água exige 

qualidade melhor para seu uso, demandando tratamentos mais rigorosos, como 

troca iônica ou osmose reversa, para a remoção de compostos solúveis como os 

cátions Ca2+ e Mg2+, que representam a dureza da água, e os ânions silicato, 

sulfato, cloretos, etc. O rejeito da osmose é uma solução mais concentrada nos 

íons presentes na alimentação do sistema e o rejeito de sistemas de tratamento 

por troca iônica, além dos íons presentes na água de alimentação, é muito 

concentrado nos íons trocados, normalmente sulfato de sódio. 
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O vapor gerado nas caldeiras é usado para movimentação de turbinas, 

aquecimento de produtos e usos no processo como vapor para retificação ou 

atomização. 

 

• Água para processo. Usada em diluição, lavagem, retificação de alguma  

corrente de processo visando a redução na concentração ou remoção de 

contaminantes presentes no processo. Usada também para inertização de 

equipamento ou para atomização. Nas unidades de processo, em muitas 

situações, vapor é injetado em correntes de hidrocarbonetos para atender 

alguma necessidade do processo. Esse vapor é condensado em alguma outra 

etapa do processo, resultando água saturada nos contaminantes presentes nos 

processos, normalmente gás sulfídrico, cloretos e amônia. Essa corrente 

contaminada é tratada via retificação para a remoção da maior parte do gás 

sulfídrico e da amônia e a água efluente deste tratamento é usada como água 

de lavagem nas dessalgadoras.  

 
Outro uso importante no processo é a água usada na dessalgação do petróleo, 

que representa cerca de 7% em relação à vazão de petróleo, cujo efluente 

contem cloretos e óleo. 

 

• Água potável para uso humano. Usada nas cozinhas, copas, e 

banheiros. Geralmente é adquirida de concessionárias públicas. 

 

• Água de serviço e Água para combate a incêndio. Usadas 

esporadicamente, geralmente sem tratamento. Representam pequena 

contribuição no consumo total de água da planta. 
 
Bresciani et all (2006 a) apresentam um esquema geral de fontes, tratamentos 

da água in natura, usos e tratamentos da água contaminada, mostrado na Figura 

3.2.1, para uma refinaria de petróleo.  
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Figura 3.2.1- Esquema de usos de água em uma refinaria de petróleo. 

 
As principais unidades de produção das refinarias de petróleo são a destilação e 

o craqueamento catalítico. As Figuras 3.2.2 e 3.2.3 mostram os esquemas das 

unidades de destilação atmosférica e de craqueamento catalítico com os seus 

usos de água e efluentes líquidos gerados. A marcação 1  refere-se à  água para 

a dessalgação, 2 corresponde à água de resfriamento, 3 corresponde à água 

injetada no processo e que é condensada no topo de alguma coluna. Conforme 

mostra a Figura 3.2.4, água para a dessalgadora, é originária da coleta das 

águas tipo 3 das Figuras 3.2.2 e 3.2.3, que são os vapores injetados na UFCC, 

na destilação e nos tratamentos de produtos, condensados e tratados na UTAA 

(Unidade de Tratamento de Águas Acres), onde o gás sulfídrico e a amônia são 

retificados, resultando água de boa qualidade, cuja principal contaminação são 

os cloretos, adequada para reciclagem. Caso não fosse totalmente usada nas 

dessalgadoras, essa água poderia ser reciclada para outros usos. A salmoura 

efluente das dessalgadoras é encaminhada para a ETDI (Estação de 

Tratamento de despejos Industriais). 
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Figura 3.2.2 - Esquema básico do uso de água no processo de destilação do petróleo. 

 

 

 
Figura 3.2.3 - Esquema básico do uso de água na área quente do processo de craqueamento 

catalítico do petróleo. 
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Figura 3.2.4 - Origem da água usada na dessalgação do petróleo. 

O processo de retificação da água contaminada consiste no aquecimento ou na 

injeção de vapor que levam à vaporização e separação dos contaminantes de 

baixa volatilidade, resultando uma água com baixa concentração de amônia e 

gás sulfídrico. 

  

3.3 EMULSÕES 
 
3.3.1 Introdução 
 
Emulsão é a dispersão de um líquido em outro no qual é imiscível. O tamanho 

das partículas da fase dispersa está na faixa de centenas de nanômetros até 

alguns micrômetros (Ross & Morrison, 1988). Os líquidos imiscíveis são 

submetidos à agitação mecânica e geram gotas dispersas de um líquido (fase 

interna ou dispersa) no outro líquido (fase externa ou contínua).   

 

Emulsões estáveis são desejadas em situações de processo onde a operação 

se desenvolve melhor se a distribuição da fase dispersa for homogênea, por 
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exemplo, reação química, escoamento, troca de calor e de massa, etc. Também 

são desejadas quando o interesse é ter produtos compostos de substâncias 

imiscíveis, por exemplo, tintas, cosméticos, alimentos, etc. onde é importante 

garantir que a emulsão permaneça estável até que o produto seja consumido. 

 

As emulsões formadas pela dispersão de uma substância pura em outra são 

termodinamicamente instáveis (Ross & Morrison, 1998). A variação da energia 

livre no processo de coalescência entre duas gotas, mantendo volume, 

temperatura e composição constantes, pode ser calculada como o produto entre 

a tensão interfacial e a variação da área superficial. Na coalescência há grande 

redução de área, o que faz com que a variação da energia livre seja negativa, 

caracterizando o processo de coalescência como espontâneo e as emulsões 

como termodinamicamente instáveis.  

 

Entretanto, a presença de uma terceira substância na emulsão pode levar a 

tensão interfacial da mistura a valores próximos de zero, da  ordem de 10-3 ou 

10-4 miliN/m; pode gerar uma força de repulsão ou formar um filme na superfície 

da gota, que dificultam a coalescência entre elas. Assim, essa substância pode 

tornar a emulsão termodinamicamente estável ou quase estável (Schramm, 

1992). Essas substâncias são os surfactantes ou emulsificantes. 

 

A preparação de emulsão requer a formação de grande área interfacial entre as 

duas fases imiscíveis (Myers, 1992). O trabalho requerido para gerar o aumento 

de área interfacial é o produto entre a tensão interfacial e a variação da área da 

interface. Se não houver nenhuma força de atração entre as fases, a condição 

de menor energia potencial é aquela correspondente a menor área interfacial, ou 

seja, o sistema tende a separar as fases. 

 

 A teoria de W D Bancroft (Lissant, 1974) aponta que emulsificantes lipofílicos 

são mais efetivos para não permitirem a coalescência das gotas de água no 

meio oleoso e que emulsificantes hidrofílicos são mais efetivos para manterem 
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separadas as gotas de óleo no meio aquoso. Essa regra é básica para a escolha 

do agente surfactante quando se deseja ter uma emulsão estável. Há 

emulsificantes que têm características hidrofílicas e lipofílicas na mesma 

molécula. Os emulsificantes naturais presentes no petróleo apresentam essa 

característica, podendo-se ter emulsões de água em óleo ou de óleo em água. 

 

Lissant (1974) apresenta a classificação das emulsões de acordo com a 

natureza da fase externa, água ou óleo, e com a porcentagem da fase interna. 

Nas emulsões de água em óleo (w/o), gotas de água estão dispersas em óleo, a 

fase contínua ou externa é o óleo e a fase descontínua ou interna é a água. Nas 

emulsões de óleo em água (o/w), gotas de óleo estão dispersas na água, a fase 

externa é a água e a fase interna é o óleo. O petróleo chega às refinarias com 

baixa quantidade de água, é uma emulsão classificada como água em óleo 

(w/o), Low IPR (Internal Phase Ratio), ou seja, a fase interna é a água, cuja 

porcentagem na mistura é inferior a 30% e a fase externa é o petróleo. As 

emulsões Low IPR, quando muito diluídas, apresentam comportamento de fluído 

newtoniano.  

 

As alterações que podem ocorrer nas emulsões são a formação de creme, a 

inversão e a desemulsificação (Schramm, 1992).  

 

A formação de creme ocorre quando as gotas têm menor densidade que a fase 

contínua. As gotas migram para a região superior da mistura, resultando em 

uma camada superior com maior concentração de gotas e outra inferior com 

menor concentração de gotas. A inversão refere-se ao processo em que uma 

emulsão repentinamente muda de o/w para w/o ou vice-versa. A 

desemulsificação é um processo de quebra da emulsão e envolve duas etapas. 

Primeiramente ocorre a coalescência das gotas e posteriormente a sua 

decantação.  
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3.3.2 Caracterização das emulsões 
 
As principais propriedades que caracterizam as emulsões são a tensão 

interfacial, o potencial zeta e a distribuição dos diâmetros das gotas. A tensão 

interfacial é a medida do trabalho requerido para aumentar a interface, tendo as 

mesmas unidades da tensão superficial (miliN/m). O potencial zeta, 

normalmente expresso em milivolt, é um indicador da carga elétrica superficial 

da partícula e é importante informação sobre a estabilidade da emulsão. 

 

Do ponto de vista da estabilidade das emulsões, o tamanho das gotas aparece 

nas equações que descrevem a colisão das gotas, sua decantação e a ação das 

forças intergotas. Assim, a informação da distribuição do tamanho de gotas  

torna-se básica para os estudos de separação de emulsões. Sjoblom et al 

(2002) listam os principais métodos para a medição do tamanho de gotas como 

sendo visuais (microscopia e similares), por espalhamento de luz, ressonância 

magnética nuclear e técnicas acústicas. Todas essas técnicas usam como base 

alguma forma de contraste do parâmetro medido nas gotas e na fase contínua.  

 

A espectroscopia NIR (infravermelho próximo) utiliza a propriedade das 

diferentes funções químicas de absorverem e espalharem a luz no espectro NIR 

(700 a 2500 nm) de forma diferente. Também é possível obter o tamanho das 

partículas, através da equação 42

6

0 λ
α

x
a

I
I d   onde a é o raio da partícula, x é o 

caminho ótico, λ é o comprimento de onda e Id/Io é a razão entre as intensidades 

de luz espalhada e emitida (Sjoblom et al, 2002).  

 

A técnica NIR tem amplo uso e muitas vantagens tais como a rapidez e a não 

destruição da amostra. No entanto, apresenta desvantagens importantes no 

estudo cinético da separação das emulsões. A medição é pontual e invasiva 

pelo fato do sensor estar no interior da amostra, podendo interferir na evolução 

do processo de separação. 
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O equipamento “Turbiscan” é um analisador que utiliza as propriedades óticas 

para caracterização das emulsões. Rayleigh (equação 3.3.1) aplicou as 

equações de Maxwell para a propagação de luz através de um meio contínuo 

com pequenas partículas esféricas e tratou as descontinuidades no índice de 

refração para obter a relação (Ross & Morrison, 1998) 

 
Id = 8 π4 a6 (r2 λ4 )-1 ((n2-1)/(n2+2))2 (1+cos2θ)                                                          (3.3.1) 
 
onde Id é a intensidade da luz espalhada de uma partícula isolada de raio a, na 

direção θ, a distância r da partícula, quando iluminada por luz não polarizada de 

intensidade unitária e de comprimento de onda λ (naquele meio), e n é a razão 

entre os índices de refração da partícula e do meio. Como todos os parâmetros 

são fixos, medindo-se Id tem-se o raio das gotas. Para o Turbiscan, a luz emitida 

tem comprimento de onda de 850 nm. 

 

3.3.3 Energia de mistura e tamanho das gotas 
 
 Energia é fornecida à mistura para dispersar a fase descontínua na fase 

contínua. Parte dessa energia é o trabalho requerido (W) para gerar o aumento 

de área interfacial e parte é usada para outras finalidades. De acordo com Myers 

(1992), o trabalho requerido (W) é o produto entre a tensão interfacial e a 

variação da área da interface. Para emulsão cujas gotas tenham o mesmo 

diâmetro d, obtem-se d= 6 σ / w, para d em metros, σ em 10-3N/m e w em J/m3. 

Considerando-se que η é a fração da energia total E aplicada (η = W/E), tem-se: 

 

d= 6 σ / (η E)                                                                                                 (3.3.2) 

 

Assim, o diâmetro das gotas depende das propriedades físico-químicas das 

fases dispersa e contínua, representada pela tensão interfacial, e da energia de 

mistura aplicada (E). Maior energia de mistura gera emulsões de menor 

diâmetro médio das gotas cuja separação é mais difícil.  
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A tensão interfacial é função das propriedades físico-químicas das fases 

dispersa e contínua, da temperatura e da presença de agentes emulsificantes. 

A equação (3.3.3) de Kolmogoroff-Hinze, descrita em Harnby et al (1992), 

relaciona o diâmetro máximo das gotas com a energia de mistura por unidade de 

volume E, a tensão interfacial água/óleo σ e a massa específica da fase contínua 

ρc. Hinze encontrou o valor 0,725 para a constante C em caso de fluxo 

turbulento em tubos.  

4,0

6,0

)(
)/(

max E
C cd ρσ=                                                  (3.3.3) 

 

Na Figura 3.3.1 são apontados os valores calculados da energia de mistura para 

as equações 3.3.2 e 3.3.3. Os valores se mostram coerentes, uma vez que na 

equação 3.3.2 tem-se o diâmetro máximo de uma distribuição. Assim, a energia 

calculada para o diâmetro máximo é menor que aquela calculada para o 

diâmetro médio.  
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Figura 3.3.1 - Cálculo da energia de mistura em função do diâmetro das gotas para as equações 

3.3.2 e 3.3.3. 

 

No caso da emulsão formada na entrada das dessalgadoras, a energia de 

mistura fornecida por uma válvula misturadora, através do ΔP gerado, é a soma 

do trabalho requerido para a formação da emulsão e a energia usada para 
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outros fins. O ΔP normal de operação é da ordem de 1,0 kgf/cm2, equivalente a 

98 kJ/m3 de água, que é a fase dispersa. 

 

A emulsão formada rapidamente inicia o processo de coalescência, tornando 

impossível colher amostra e determinar a distribuição de diâmetros. Para 

emulsões água/petróleo, Bhardwaj & Hartland (1994) apresentam distribuições 

de diâmetros de gotas para três condições de mistura, conforme mostrado na 

Figura 3.3.2, cujas distribuições Tight e Medium serão usadas neste trabalho 

como referência. 
 

Figura 3.3.2 - Distribuição do diâmetro das gotas em função da intensidade de mistura (Bhardwaj 

& Hartland, 1994). 

 

3.3.4 Coalescência das gotas 

 
Frising et al (2006) separam o mecanismo de coalescência das gotas em três 

etapas que são aproximação e colisão, drenagem do filme interfacial e 

desestabilização do filme que leva à sua ruptura e junção das duas gotas. A 

energia cinética é utilizada como parâmetro para a coalescência das gotas. 

Segundo Schramm (1992), quando duas gotas se aproximam há três 

possibilidades: 
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- As gotas se repelem, caso a energia cinética delas, no momento do 

choque, não seja suficiente para superar a energia de repulsão natural, 

vencer a tensão superficial de cada gota e romper o filme da interface; 

- As gotas se aglutinam, ou seja, se encostam uma na outra, 

permanecendo com a mesma área superficial, caso a energia cinética 

delas, no momento do choque, seja equivalente à energia para superar a 

repulsão natural, vencer a tensão superficial de cada gota e romper o 

filme da interface; 

- As gotas coalescem, ou seja, formam uma outra gota de maior diâmetro 

com redução de área superficial, caso a energia cinética delas, no 

momento do choque, seja superior à energia para superar a repulsão 

natural, vencer a tensão superficial de cada gota e romper o filme da 

interface. 

 

Frising et al (2006) apontam que, para emulsões concentradas de água em 

petróleo, como as gotas estão próximas entre si, o fator limitante é o tempo 

necessário para completar a drenagem do filme interfacial. A equação (3.3.4) de 

Reynolds, descrita em Frising et al (2006), para a velocidade de drenagem do 

filme interfacial é dada por 

 4

3

Re 3
2

fc R
FhV

πμ
=                                                                    (3.3.4) 

 onde h é a espessura do filme, Rf é o seu raio e F é a força de atração. No caso 

da força gerada pelo campo elétrico (Fel), que é proporcional ao raio da gota 

elevado à sexta potência, a velocidade fica proporcional ao quadrado do raio da 

gota, permitindo uma avaliação qualitativa. Para gotas de menor raio, a 

velocidade é menor e o tempo para a drenagem do filme interfacial é maior. 

Assim, a coalescência é mais difícil para as gotas de menor diâmetro e pode-se 

considerar que para cada emulsão, as gotas com diâmetro acima de 

determinado valor coalescem e abaixo desse valor não coalescem num 

determinado tempo. Essa conclusão está de acordo com o fato de que as gotas 
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de menor raio possuem maior relação superfície/volume, apresentando maior 

dificuldade para serem rompidas. 

 

3.3.5 Forças atuantes nas gotas 
 
A maioria das emulsões reais é termodinamicamente instável. Porém, em muitos 

casos reais, a separação das fases não ocorre no intervalo de tempo 

considerado. Em muitos casos a emulsão é um produto comercial cujo interesse 

é manter estável durante o tempo de armazenamento até o seu consumo. Em 

outros casos o interesse é que a separação ocorra rapidamente. É o caso da 

água misturada na gasolina, que deve decantar durante o tempo de 

armazenamento da gasolina no tanque, antes de ser transferida para o mercado.  

O tempo para coalescência, que pode ser conhecido através de estudo da 

cinética do processo ou por ensaios experimentais, depende das substâncias 

emulsionadas, da dimensão das gotas e da presença de agentes emulsificantes.  

 

O estudo cinético do processo de coalescência tem como base o balanço de 

forças que atuam nas gotas. 

 

 Pangu & Feke (2007) classificam as forças atuantes nas gotas em forças 

intergotas e forças de campo. A ação da gravidade é a típica força de campo, 

podendo estar presente também campo elétrico ou acústico. As forças intergotas 

são representadas pelas forças de atração e repulsão natural entre as gotas de 

água e por eventuais forças de atração geradas pela aplicação de campo 

elétrico ou acústico. Para o caso da dessalgação de petróleo, as forças 

intergotas são representadas pelas forças de atração e repulsão natural entre as 

gotas de água e pela força de atração gerada pela aplicação do campo elétrico. 

As forças de campo atuantes são a ações da gravidade e do campo elétrico. O 

campo elétrico é aplicado nas dessalgadoras através de corrente alternada em 

dois pólos, gerando força de atração entre as gotas individualmente. O 

escoamento da fase contínua também precisa ser considerado. 
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A força Browniana está sempre presente em sistemas fluidos, porém a sua 

intensidade é menor que as outras forças atuantes, não sendo considerada 

neste estudo. Chen et al (1994) apresentam cálculo comparativo entre as forças 

Browniana e eletrostática para caso semelhante ao deste trabalho, concluindo 

que relação entre a magnitude da força Browniana e da força eletrostática é 

cerca de 10-5. Segundo Eow et al (2001), alguma coalescência pode ocorrer 

devido ao movimento Browniano e à sedimentação diferencial, mas esses 

efeitos são insignificantes comparados com a eletrocoalescência.  

 

3.3.5.1 Forças de atração e repulsão natural entre as gotas 
 

A idéia básica da teoria desenvolvida simultaneamente por BV Derjaguin and L 

Landau na URSS e EJW Verwey and JThG Overbeek na Holanda, denominada 

DLVO (Ross & Morrison, 1998), pioneira na explicação dos mecanismos de 

estabilidade dos sistemas coloidais, é que a estabilidade de uma dispersão é 

determinada pela soma das forças de atração e repulsão entre as partículas 

individuais. Ainda segundo Ross & Morrison (1998), a força de atração mútua 

das partículas é conseqüência das forças de dispersão, geralmente chamadas 

de forças London-van der Waals e a força de repulsão mútua das partículas é 

conseqüência da interação da dupla camada elétrica que envolve cada partícula. 

As forças intermoleculares são todas de origem eletromagnética: 

(a) eletrostáticas, isto é,  forças de Coulomb e de indução; 

(b) eletrodinâmicas, isto é, forças de dispersão; 

(c) interações doador/receptor de prótons ou elétrons (ligações de hidrogênio) 

(d) repulsão de sobreposição de nuvens de elétrons. 

 

A energia potencial entre duas moléculas como função da distância entre elas é 

representada na Figura 3.3.5. Segundo Ross & Morrison (1998), um modelo 

matemático útil para esse par de potenciais é o 6-12, no qual a atração potencial 
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varia com o inverso da sexta potência da distância e a repulsão varia com o 

inverso da potência 12 da distância, conforme a equação 3.3.5. 

(Ur) = 4 ε ((a/ l)12 – (a/ l)6),                                                                            (3.3.5.) 

onde (Ur) é o potencial líquido,  l é a distância entre as moléculas e a é o 

parâmetro distância característica. ε é a permissividade da fase contínua. A 

energia em Joules (Coulomb Volt) é decorrente da aplicação das cargas 

elétricas das moléculas, que devem ser fatores de multiplicação ao potencial Ur.  

Como é mostrado na Figura 3.3.5. há predominância do potencial de atração 

para maiores distâncias e de repulsão para menores distâncias entre as 

moléculas.  

 Potencial de atração/repulsão entre moléculas 

Distância entre as moléculas

Po
te

nc
ia

l U
r

 
Figura 3.3.5 - Potencial natural de atração/repulsão entre duas moléculas de raios a. 

 

As origens das forças de atração e de repulsão entre as partículas são as 

mesmas das forças de atração e de repulsão entre as moléculas. 

 

Ross & Morrison (1988) apresentaram metodologia para cálculo das energias de 

atração e repulsão para partículas ou gotas.  

 

A energia de atração natural entre duas esferas de raios a1 e a2 e distância r 

entre os seus centros pode ser calculada pela teoria de Hamaker descrita em 
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Ross & Morrison (1988). No caso de a1 = a2 e l = r – (a1 + a2) , tem-se 

)(612 21

2112
aal
aaAdG +

−=Δ  e, para duas gotas de mesmo raio, fica  l
aAdG 1212

12−=Δ . Para a água, 

A12 = A11 = 4,35 10-20 J, e a energia de atração Eatr em função do raio das gotas 

e da distância entre as suas superfícies é Eatr = l
axdG 12

1035,4
12

20−−=Δ . Essa energia 

somente é significativa para gotas muito próximas. Para gotas de raio 5 μm, se l 

=a, a energia por gota vale - 3 10-21 J e se l = 1 nm, vale - 1,8 10-17 J. 

 

Boyson & Pashley (2007) apresentam resultados do cálculo da força de repulsão 

entre uma gota e a superfície plana, para bromododecano, mostrando a relação 

entre a força de repulsão e o raio da gota (F/a) e a distância l entre as 

superfícies. Essa força somente se torna significativa quando l for da ordem de 

1 a 10 nm, sendo, nessa faixa de distância entre gotas, é maior que as outras 

forças. A abordagem apresentada por esses autores comparando as forças, 

acaba levando a uma conclusão incoerente. A abordagem mais adequada seria 

considerar a aplicação das forças em toda a faixa de distâncias entre as gotas, 

desde a distância inicial, que pode ser de dezenas de micra até imediatamente 

antes da colisão. Na realidade, seria a integração da força resultante em toda a 

trajetória, com a gota acumulando energia resultante da aplicação das outras 

forças que permite vencer a barreira energética representada pela força de 

repulsão. A energia de repulsão pode ser calculada como ∫
=

=

nml

nml

Fdl
1

10

. Usando os 

dados do trabalho de Boyson & Pashley (2007), a energia de repulsão pode ser 

estimada em 13,5 10-17 J para gotas de raio de 5 μm e distância de 1 nm.  

 

A equação 10 do trabalho de Pangu & Feke (2007) possibilita calcular a energia 

de atração gerada pelas forças de atração de van der Waals. Obtem-se, para 

gotas de raio de 5 μm, 1,87 10-17 J para a distância de 1 nm e 4,51 10-21 J para a 

distância de 5 μm.   
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3.3.5.2 Força da gravidade 
 

A força exercida pela ação da gravidade sobre uma gota de água de raio a e 

massa específica ρa, dispersa numa fase contínua de massa específica ρo é 

expressa pela equação 3.3.6. 

 

Fg = 4π/3 a3 (ρa – ρo) g                                                                                   (3.3.6) 

 

O escoamento da gota com velocidade v através de uma fase contínua de 

viscosidade μo gera a força de resistência ao escoamento, a força de Stokes, 

vertical e de sentido contrário ao escoamento, e é expressa pela equação 3.3.7. 

 

Fv = 6 π μo a v                                                                                                (3.3.7) 

 

No caso em que não ocorre a atuação de força intergotas, a condição de 

equilíbrio é rapidamente atingida, com Fg = Fv, e a velocidade terminal de 

sedimentação vs, conforme a lei de Stokes, permanece constante a partir deste 

ponto, como mostra a equação 3.3.8. 

vs = 
o

oa ag
μ

ρρ
18

)(4 2−                                 (3.3.8) 

 
3.3.5.3 Força de atração elétrica 
 
O campo elétrico tem sido aplicado na indústria do petróleo para separar 

emulsões água/óleo. Os mecanismos para explicar esse fenômeno ainda não 

são claramente entendidos (Eow & Ghadiri, 2001). Sabe-se que as forças 

elétricas facilitam a coalescência entre pequenas gotas, aumentando o seu 

tamanho e favorecendo a separação por gravidade. Possíveis mecanismos têm 

sido propostos tais como dieletroforese, eletroforese e coalescência por dipolo.  

Na dieletroforese, o movimento das gotas é causado pelos efeitos de 

polarização em campo elétrico não uniforme (efeito de extremidade). As gotas 
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de água tendem a se moverem em direção ao local com maior intensidade de 

campo elétrico. Na maioria das situações práticas, a contribuição da 

dieletroforese é pequena em comparação à eletroforese, assim como a 

velocidade das gotas devido à força dieleletroforética é relativamente baixa em 

altos campos elétricos. (Eow et al, 2001; Cunha, 2008) 

 

Eletroforese refere-se ao movimento de uma gota de água carregada 

eletricamente sob a influência de um campo elétrico causado pela força de 

atração entre a gota e o eletrodo. Para situações onde o campo elétrico é de 

corrente alternada, a eletroforese tem seu efeito anulado pela rápida alternância 

na direção do mesmo (Cunha, 2008).  

 

Na coalescência dipolar ocorre a polarização das cargas elétricas, o que leva a 

formação de um dipolo induzido. Assim, para um par de gotas, é estabelecida 

uma força de atração, cuja equação é similar à equação de Coulomb.  

 

Sams et al (2004) mostram, na Figura 3.3.6, um esquema da atuação de cada 

uma das forças num separador eletrostático onde o campo elétrico é aplicado 

horizontalmente. 

 
 
Figura 3.3.6 - Forças eletrostáticas agindo nas gotas (Sams et al, 2004).  
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Embora a importância dos mecanismos na eletro-coalescência dependa de 

fatores como a fração de vazios da fase dispersa, a geometria do eletrodo e o 

tipo do campo elétrico, o mecanismo de coalescência dipolo-dipolo é 

considerado dominante no processo. 

 

A Figura 3.3.7 mostra esquematicamente a forma que tomam as gotas de água 

submetidas a um campo elétrico e as cargas elétricas originadas nas gotas, as 

quais promovem a atração entre elas e facilitam a coalescência.  

 

Figura 3.3.7 - Comportamento da gota de água submetida a um campo elétrico. (Marzano,1989) 

 

A força de atração facilita a colisão entre as gotas. No caso de corrente 

alternada, além da força de atração entre as gotas, elas sofrem distorções 

periódicas provocadas pelo deslocamento das cargas de um extremo da gota 

para o outro. A conseqüência é o enfraquecimento do filme superficial e a maior 

facilidade no seu rompimento para a coalescência das gotas. 

 

Neste trabalho, a força de atração entre as gotas gerada pela aplicação de 

campo elétrico será calculada conforme recomendação dos fabricantes de 

dessalgadoras elétricas e apresentado por Índio do Brasil (2002), de acordo com 

o mecanismo de coalescência dipolo-dipolo, como sendo: 

 

Fel =  (6 K E2 a2) / (l/a)4                             (3.3.9) 
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Onde,  

Fel é a força de atração entre as gotas de raio a; 

K é a constante dielétrica do petróleo; 

E é o gradiente de tensão aplicado; 

l é a distância entre as gotas. 

 

Para alguns autores, a distância l é mencionada como sendo a distância entre 

os centros das gotas e para outros como Lissant (1974) é simplesmente relatada 

como a distância entre as gotas. Eow et al (2001) consideram a distância entre 

os centros das gotas e apontam que a equação precisa ser corrigida quando as 

gotas estão muito próximas. 

 

A equação 3.3.9 é similar à equação de Coulomb, na qual as cargas são 

consideradas pontuais e l é a distância entre as cargas. Sob a ação de campo 

elétrico as cargas migram para a superfície das gotas, conforme apresentado 

previamente na Figura 3.3.7. Segundo Jones & Atkins (2000), os íons Cl- e Na+  

possuem raios de 181 e 102 picômetros, o que torna possível, para as 

concentrações de sal normalmente presentes nas salmouras e para gotas de 

raio de 10 μm, que os íons estejam na superfície das gotas.  

 

Considerando que as cargas estão na superfície, a lógica é que l seja a 

distância entre as superfícies das gotas. Com essa consideração, a equação 

3.3.9 tem o mesmo comportamento da equação de Coulomb, ou seja, quando a 

distância entre as cargas tende a zero, a intensidade da força tende para o 

infinito.  

 

A equação 3.3.9 é apresentada na literatura somente para o caso em que as 

gotas têm o mesmo diâmetro. Quando as gotas são de tamanhos diferentes, 

cada gota apresentará força de atração com intensidade diferente e a equação 

3.3.9 deve considerar os raios a1 e a2. Considerando que a relação l /a do 
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denominador da equação é l /a12, onde a12 = (a1 x a2)1/2, tem-se, para a gota 1,  

Fel1 = 6 K E2 a1
2 (a12)4 l -4 e para a gota 2, Fel2 = 6 K E2 a2

2 (a12)4 l -4. Dessa 

forma, as razões forças/área superficial Fel1/a1
2 e Fel2/a2

2 são iguais. Essa 

consideração é bem adequada, uma vez que a força em cada gota depende da 

quantidade de carga presente nela, a qual é proporcional à sua área superficial. 

Esse ajuste na equação geral será adotado neste trabalho.  

 

Assim, para K = 8,85 x 10-12 C V-1 m-1 e E = E0 x 10-5, onde E0 é o gradiente de 

tensão elétrica em kV/cm, tem-se: 

 

Fel = 0,53 E0
2  a1

2 (a12)4 l -4  , para a gota 1                                               (3.3.10) 

 

Fel = 0,53 E0
2 a2

2 (a12)4 l -4  , para a gota 2                                                (3.3.11) 

 

3.4 DESSALGAÇÃO DE PETRÓLEO 
 

O petróleo é extraído dos poços de produção misturado com água salgada, cuja 

concentração pode atingir 50% em volume. Os sais presentes são os cloretos de 

sódio, magnésio e cálcio e a sua concentração é variável de acordo com o poço 

de produção. Como referência, pode-se citar a concentração de sais na água do 

mar, que é da ordem de trinta a quarenta mil miligramas por litro. 

 

No próprio campo de produção ocorre a primeira etapa da dessalgação, que tem 

como objetivo remover a maior parte da água e do sal presentes no petróleo. As 

gotas de água salgada de menores dimensões, mais difíceis de serem 

separadas, e aquelas mais fortemente atraídas pela fase oleosa, permanecem 

na emulsão e são encaminhadas às refinarias. As companhias petrolíferas 

estabelecem limites para os teores de água e de sal do petróleo que chega às 

refinarias. No caso da Petrobras, o limite máximo estabelecido é 570 mg de 

cloretos por litro de petróleo. 
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O petróleo que chega às refinarias, ainda salgado, precisa passar por outra 

etapa de dessalgação, o que ocorre na fase inicial das unidades de destilação 

atmosférica das refinarias. Para garantir que não haja corrosão, deposição de 

sólidos e vaporização brusca nos fornos e colunas de destilação que operam a 

temperaturas de até 380 oC, o petróleo dessalgado efluente do processo de 

dessalgação deve ter, no máximo, 5 ppm de cloretos e 0,2% de água.  

 

O processo de dessalgação nas refinarias é composto de duas etapas. 

Primeiramente, água fresca é misturada intensamente ao petróleo, de modo a 

atingir aquelas gotas de água concentradas em sal, de difícil separação e 

remanescentes da dessalgação no campo de produção, diluindo-as e formando 

uma nova emulsão com gotas de água menos concentradas em sal e mais 

facilmente separáveis. Em seguida, essa nova emulsão deverá ser separada, de 

modo a ter baixa concentração de água no petróleo dessalgado, sendo que esta 

água será menos concentrada em cloretos.  

 

A água de lavagem do petróleo deve ter boa qualidade para garantir que a 

operação de dessalgação seja eficaz. A salmoura efluente deste processo está 

concentrada em cloretos e compostos orgânicos, o que a torna não reutilizável 

para outros processos e grande fonte de problemas para o tratamento do 

efluente geral da refinaria, para onde ela é drenada. Assim, este processo é um 

grande consumidor de água de boa qualidade e um grande gerador de efluente 

muito contaminado. 

 

No petróleo estão presentes substâncias, como asfaltenos e resinas, que atuam 

como agentes emulsificantes. Essas moléculas possuem uma parte liofílica e 

uma parte hidrofílica e migram para a superfície das gotas, formando um filme, 

no qual a parte polar da molécula tem atração pela água e a parte apolar pelo 

óleo. Essas moléculas geram atração entre a gota e o meio oleoso e dificultam a 

junção de duas gotas menores formando uma gota maior. Como resultado final, 
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a emulsão torna-se mais estável. A Figura 3.4.1 mostra como as moléculas de 

emulsificantes formam um filme na superfície da gota, dificultando o processo de 

coalescência das gotas. 
 

Figura 3.4.1- Ação dos emulsificantes na superfície da gota de água (McLean & Kilpatrick 1997).   

 

A difusão das moléculas emulsificantes do meio oleoso para a superfície da gota 

ocorre em duas etapas (Bhardwaj & Hartland, 1994). Na primeira etapa, as 

moléculas que estão nas adjacências da interface migram para a interface, com 

alta difusividade. Em seguida, moléculas do interior da fase oleosa migram para 

as adjacências da interface, com difusividade baixa, pois a viscosidade do óleo é 

alta. Como a segunda etapa domina o processo, a migração das moléculas de 

emulsificante para a interface é demorada e aumenta gradativamente com o 

tempo. Isto explica porque o envelhecimento da emulsão torna-a mais estável. 

 

Há substâncias que inibem a ação dos emulsificantes. São chamadas 

desemulsificantes e suas moléculas migram facilmente para a interface das 

gotas e favorecem a difusão das moléculas emulsificantes de volta para o meio 

oleoso (Bhardwaj & Hartland, 1994).   
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No processo de dessalgação usado nas refinarias, a separação da emulsão é 

facilitada pelo uso de campo elétrico e pela temperatura. Índio do Brasil (2002) 

apresenta uma análise sobre as variáveis que influem neste processo, com base 

nas principais equações dos fenômenos que ocorrem no processo de 

dessalgação, as quais são apresentadas sucintamente a seguir. 

 

O parâmetro de sedimentação (ρa-ρo)/(μo), da equação 3.3.8, deve ser avaliado 

para cada situação. De forma geral, esse parâmetro se torna maior para altas 

temperaturas de operação. A temperatura adequada de operação é limitada pela 

vaporização da água ou de leves do petróleo, o que levaria a uma pressão de 

projeto dos vasos muito elevada. A temperatura adequada de operação nas 

dessalgadoras é de 120 a 130 oC. 

 

Maior diâmetro favorece a decantação da gota. O diâmetro das gotas depende 

das propriedades físico-químicas do petróleo e da energia de mistura aplicada. 

Maior energia de mistura garante melhor diluição das antigas gotas 

concentradas em sal, porém gera emulsões de menor diâmetro médio, cuja 

separação é mais difícil. Quanto maior for a energia aplicada, que pode ser 

traduzida por maior rotação do agitador, maior o tempo de agitação ou maior a 

perda de pressão na válvula misturadora das dessalgadoras de campo, menor 

será o diâmetro médio das gotas e a emulsão tende a ser mais estável. 

 

De acordo com Índio do Brasil (2002) e Lissant (1974), a força de atração 

gerada pela aplicação de campo elétrico entre as gotas (equação 3.3.8) é cerca 

de dez vezes maior que a força gravitacional. 
 

O aumento na intensidade do campo elétrico aplicado aumenta a intensidade da 

força de atração, tendendo a favorecer a coalescência das gotas. Entretanto, há 

duas situações limites. A primeira, representada na Figura 3.4.2, mostra 

microscopicamente a influência do campo elétrico no alinhamento das gotas. 

Para altas quantidades de água na emulsão, o aumento na intensidade de 
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campo elétrico leva ao alinhamento das gotas e gera condição de corrente de 

curto circuito, com uma série de conjuntos contínuos de gotas alinhadas como 

se  fosse uma falsa fase contínua. 

 
Figura 3.4.2 - Ação do campo elétrico nas gotas de água (Sjöblom et al. 2003). 

 

A outra situação limite é aquela em que o aumento no gradiente de tensão 

provoca o rompimento da gota. Esse valor crítico Ec  é dado pela equação 

(3.3.12) 

 Ec= k
d
σ                                                              (3.3.12) 

 onde σ é a tensão interfacial e d é o diâmetro da gota. 

A força de atração aumenta com o aumento do raio e com a redução da 

distância entre as gotas. Considerando um arranjo cúbico das gotas, a 

porcentagem volumétrica de água na emulsão (% água) está relacionada com o 

parâmetro l/a, onde a é o raio da gota e l é a distância entre duas gotas 

vizinhas. 

Os primeiros processos de dessalgação implantados nas refinarias tinham um 

único estágio, com esquema de processo similar ao mostrado na Figura 3.4.3, 

onde toda água de lavagem era drenada após o tratamento. 
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Figura 3.4.3 - Esquema com um único estágio de dessalgação. 

 

Nos anos 60/70, com a necessidade de garantir maior confiabilidade 

operacional, passou-se a ter sistemas com dois estágios em série, que 

garantiam operação mais estável e menores teores de água e sal no petróleo 

dessalgado. Na Figura 3.4.4, é mostrado o sistema com reciclagem de água, 

que é aquele comumente usado nas refinarias. Com a mesma quantidade de 

água de lavagem que era consumida nos sistemas com um único estágio, tem-

se, nos dois vasos, a percentagem de água adequada para otimizar a 

separação. Água fresca é injetada na entrada do segundo estágio e a salmoura 

deste estágio, com baixa concentração em sais, é usada como água de lavagem 

do primeiro estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4.4 - Esquema com dois estágios de dessalgação com reciclagem de água. 
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A proposta deste trabalho é a busca de maior grau de reciclagem de água no 

processo com dois estágios.  O objetivo é reduzir a quantidade de água fresca 

usada no processo de dessalgação, mantendo a vazão de água para cada 

estágio e a sua relação água/petróleo, que é fundamental para obter boa 

separação das fases. O esquema é mostrado na Figura 3.4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4.5 - Esquema com dois estágios de dessalgação com maior grau de reciclagem de 
água (proposta deste trabalho). 
 

As vazões de água de lavagem são mantidas no valor adequado, da ordem de 

7% em relação ao petróleo. As pressões e temperaturas também são mantidas, 

assim como a energia de mistura e o campo elétrico aplicado e a concentração 

de sais na salmoura aumenta. 

 

A concentração de hidrocarbonetos na água deve ser aquela de equilíbrio na 

temperatura de operação, independente da sua reciclagem, salvo a ocorrência 

de arraste mecânico. Como a temperatura de operação não se altera, é de se 

esperar que a concentração de hidrocarbonetos na água também não se altere, 

assim como a concentração dos agentes emulsificantes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este trabalho foi desenvolvido com base em experimentos de laboratório, 

experimentos realizados na unidade industrial e elaboração de um modelo 

fenomenológico que representa as forças atuantes no processo de separação de 

emulsões.  

 

4.1. EXPERIMENTOS DE LABORATÓRIO 
 
Os experimentos de laboratório foram conduzidos com objetivo de avaliar a 

influência do tipo de água de lavagem usada no processo na estabilidade da 

emulsão. 

 

O petróleo usado foi aquele normalmente refinado na unidade industrial, cujas 

principais propriedades desta mistura de petróleos são mostradas na Tabela 4.1. 

 
 Tabela 4.1 - Propriedades do Petróleo estudado ( Ensaios realizados no laboratório da Recap) 
 
Propriedade 
 

 
Método de Ensaio 

 
Valor 

Densidade API ASTM D 4052 31,4 oAPI 
Densidade relativa 20/4 ASTM D 4052 0,8647 
Viscosidade Cinemática a 37,8 oC ASTM D445 12,74 mm2/s 
Água e Sedimentos (BSW) ASTM D 4007 1,00 % vol 
Sal como NaCl ASTM D3230 98,3 mg/L 
Acidez Total N 1611 0,14 mgKOH/g 
Enxofre Total ASTM D 4294 3374 mg/kg 
Ponto Inicial de Ebulição ASTM D 5307 34,7 oC 
5% Recuperado ASTM D 5307 60,7 oC 
10% Recuperado ASTM D 5307 135,2 oC 
20% Recuperado ASTM D 5307 225,0 oC 
30% Recuperado ASTM D 5307 285,9 oC 
40% Recuperado ASTM D 5307 343,6 oC 
50% Recuperado ASTM D 5307 402,9 oC 
60% Recuperado ASTM D 5307 452,5 oC 
70% Recuperado ASTM D 5307 512,9 oC 
80% Recuperado ASTM D 5307 589,9 oC 
90 Recuperado ASTM D 5307 721,7 oC 

 



 

 55

As águas usadas foram: água destilada, água retificada (água de lavagem 

normalmente usada na unidade industrial), salmoura efluente da primeira 

dessalgadora (salmoura 2), salmoura do segunda dessalgadora (salmoura 1) e  

água da Rede de Água de Combate a Incêndio (RACI). 

 

O planejamento de experimentos foi composto das seguintes etapas: 

 

Etapa 1: Padronização das condições de preparação das emulsões. 
 

Esta etapa consistiu em definir as condições padronizadas de preparação para 

obter emulsões que sejam separadas em cerca de 30 minutos, que garantam a 

repetibilidade e condição de comparação entre as diversas emulsões a serem 

estudadas.  As condições que foram padronizadas foram: tipo de agitador, 

velocidade de agitação, tempo de agitação, volume da amostra, altura da hélice, 

tipo de recipiente usado, temperatura, tipo e quantidade de água. Foram usadas 

água destilada e salmoura 2, na concentração de 7,5% em volume. A emulsão 

foi preparada com o agitador eletrônico Eurostar Power control visc. 

 

O tempo de separação das fases foi obtido através do analisador ótico 

Turbiscan, modelo M-2000 desenvolvido pela Formulaction (Figura 4.1). O 

Turbiscan é um analisador ótico composto de uma fonte que emite pulsos de luz 

infravermelha (comprimento de onda de 850 nm) e dois detectores síncronos. O 

detector de transmissão recebe a luz que passa através da amostra e o detector 

de espalhamento recebe a luz espalhada pela amostra. O conjunto se desloca 

ao longo da altura da amostra e obtém os dados de transmissão e espalhamento 

da luz a intervalos de 40nm, numa altura total de 65 mm. O tempo de varredura 

é ajustado. Os dados de transmissão e espalhamento de luz na altura da 

amostra e no tempo são relacionados com o tamanho e concentração das gotas, 

possibilitando o acompanhamento cinético da separação da emulsão e do 

surgimento e evolução da fase aquosa no fundo do tubo.  
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Figura 4.1 - Analisador Turbiscan (Fonte: Catálogo da Formulaction).  

 

Etapa 2: Confirmação de que as moléculas de emulsificante permanecem 
na fase oleosa após a separação da emulsão. 
 

Esta etapa consistiu na determinação do carbono orgânico total (TOC) na fase 

aquosa separada da emulsão. Buscou-se confirmar que o teor de compostos 

orgânicos presentes na salmoura é aquele correspondente à concentração de 

equilíbrio na temperatura de operação.  

 

Etapa 3: Verificação da influência do tipo de água de lavagem na separação 
da emulsão. 
 
Esta etapa consistiu em medir o tempo de separação e o volume separado para 

emulsões formadas com os cinco tipos de água de lavagem estudadas. As 

condições do experimento foram 10 % em volume de cada água, temperatura de 

35 oC e na ausência de campo elétrico. Foi usada a concentração de água de 

10% em volume para obter a separação em até duas horas. 

 

O equipamento Turbiscan foi usado para a obtenção do tempo de separação e 

do volume da fase aquosa para todos os ensaios. Os dados levantados 
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possibilitaram concluir qual das emulsões formadas com as águas usadas se 

separa mais facilmente nas condições do ensaio. 

 

 

4.2 EXPERIMENTOS NA UNIDADE INDUSTRIAL 
 
 
Foram realizados dois experimentos na unidade industrial. O primeiro 

considerou a condição normal de operação, com a água de retificação usada 

como água de lavagem, entrando no segundo estágio de dessalgação e com a 

salmoura efluente do segundo estágio sendo usada como água de lavagem para 

o primeiro estágio. O petróleo e a água estão em contracorrente, conforme 

mostra o esquema representado previamente na Figura 3.4.4. 

 

No segundo experimento, a condição operacional foi alterada. A água de 

retificação foi usada como água de lavagem para o primeiro estágio de 

dessalgação, sendo descartada a salmoura deste estágio. A água de lavagem 

para o segundo estágio foi a água da RACI. As águas usadas em cada estágio 

estão em paralelo, sem reciclagem, de forma similar ao esquema representado 

anteriormente na Figura 3.4.3. 

 

As variáveis operacionais, tais como tipo de petróleo, temperatura, perda de 

pressão nas válvulas misturadoras, foram mantidas fixas para os dois casos. 

Análises de laboratório da concentração de sal e BSW (Basic Sediment and 

Water) do petróleo antes e depois das dessalgadoras foram realizadas para 

conhecer o desempenho operacional da dessalgação para as duas situações. 

 
 
Não foi possível realizar uma corrida de campo com o arranjo apontado na 

Figura 3.4.5 devido à necessidade de alterações físicas nas tubulações e 

bombas do sistema. Essa condição ficou como uma recomendação para teste 

futuro em caso das outras informações disponíveis apontarem a viabilidade 

técnica da maior  reciclagem de água neste processo. 
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4.3 MODELO MATEMÁTICO 
 

Foi desenvolvido modelo matemático para a coalescência das gotas no interior 

da dessalgadora com base na fundamentação teórica das forças externas 

presentes no processo de dessalgação (campo elétrico e gravitacional). Foi 

estabelecido um balanço de forças aplicado a um par de gotas foi definido. A 

geometria interna e o escoamento da fase contínua no interior da dessalgadora 

foram utilizados no desenvolvimento das hipóteses e condições de contorno do 

problema. O desenvolvimento do modelo será mostrado no Capítulo 6. 

 

As equações são resolvidas numericamente para cada par de gotas. Obtêm-se o 

tempo até a colisão das gotas, a trajetória percorrida e a velocidade da gota 

imediatamente antes da colisão. As gotas resultantes das coalescências formam 

um novo par. Os cálculos são então repetidos, obtendo-se a trajetória desde as 

gotas originais até a última gota formada que se separa da emulsão.    

 

Foi também desenvolvido um modelo que utiliza o conceito de células 

autômatas, como definido por Ohgai et al (2007), para a obtenção de solução 

direta e visual e que considera a atuação das forças em todo o conjunto de 

gotas. Considera-se que a fase contínua tem escoamento uniforme e horizontal 

e utiliza-se a perspectiva Lagrangeana para acompanhar o escoamento das 

gotas de água durante o tempo em que a fase contínua escoa na envoltória 

considerada. O percurso vertical das gotas é dividido em células. A emulsão, 

com a distribuição de tamanhos de gotas e na concentração definidas, é injetada 

nas células autômatas posicionadas na frente da saída da válvula distribuidora. 

As gotas próximas coalescem, atraídas pelas forças atuantes nelas, formando 

gotas maiores. Esse processo se repete e, no final do tempo de escoamento, 

têm-se grandes gotas que decantam e gotas médias e pequenas cuja posição e 

tamanho são conhecidos. Isso que possibilita calcular o volume de água não 

separado.  
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O modelo desenvolvido permite conhecer a influência das forças atuantes nas 

gotas e entender o impacto das principais variáveis operacionais na separação 

das emulsões.  

 

 
5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

5.1 PADRONIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PREPARAÇÃO DAS EMULSÕES 
 
Como a energia fornecida é responsável pela intensidade de mistura, foram 

calculadas as energias totais fornecidas à mistura. Conforme Myers (1992), o 

trabalho requerido (W) para gerar o aumento de área interfacial é o produto 

entre a tensão interfacial e a variação da área da interface. O aumento da área 

interfacial depende do tamanho médio das gotas/partículas geradas. 

 

Na unidade industrial, a mistura está a 120 oC e a energia de mistura é fornecida 

através da perda de pressão (ΔP)  na válvula misturadora instalada na entrada 

de cada estágio de dessalgação. Nesse caso, o escoamento normal nas 

tubulações também contribui para a mistura. O ΔP na válvula misturadora é 

ajustado para  entre 0,7 e 1,5 kgf/cm², o que equivale a uma variação de energia 

de 69 a 147 kJ/m3 da mistura água/petróleo. 

 
No laboratório, para agitação em batelada, uma estimativa da energia 

necessária para misturar um líquido de baixa viscosidade é um valor próximo a 

0,2 kW/m³ (Harnby et all, 1992). Para este valor e para uma agitação de 30 

minutos, tem-se 360 kJ/m³ de mistura água/petróleo.   

 

Neste trabalho, a corrente elétrica do agitador foi medida no laboratório para os 

casos sem líquido e com líquido, para uma tensão de 200 V, resultando 

diferenças entre 0,5 a 1 mA. Essa diferença representa a energia total fornecida 

à mistura. Para 500 ml de líquido e 30 minutos de agitação, para  0,5 e 1 mA 

tem-se 360 e 720 kJ/m3 de mistura água/petróleo.  
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Considerando que o trabalho de mistura é o produto entre a tensão interfacial e 

a variação da área superficial, considerando gotas esféricas e tensão interfacial 

de 52 10-3 N/m (Myers 1992), 7,5% em volume de água e gotas diâmetro de 15 

μm, o trabalho de mistura é 20,8 kJ/m3 de água ou 277 kJ/m3 de mistura 

água/petróleo. 

 

As energias calculadas são corrigidas para a mesma condição de temperatura, 

usando a variação da tensão interfacial com a temperatura obtida em Perry 

(1973), cuja expressão é 

22

1 1

n

c

c

T T
T T

σ
σ

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

                                                                                               (5.1.1) 

 

onde Tc é a temperatura crítica do líquido, T2 é a temperatura para a qual se 

deseja estimar a tensão interfacial σ2, T1 é a temperatura em que se conhece σ1. 

O expoente n vale 1,0 para compostos polares. Para comparar a energia de 

mistura da planta a 120 oC  e aquela de laboratório a 35 oC, usa-se a equação 

5.1.1 e obtém-se σ2/σ1 de 0,75. Empregando-se esse fator de correção para as 

energias de mistura calculadas, obtêm-se os valores apresentados na Tabela 

5.1.1. 

 
Tabela 5.1.1 - Energia de mistura para diversos critérios com a correção de temperatura 

 
Planta de 

processo 
Teórico Laboratório  Teórico 

Método de 

apuração 

Cálculo a partir do 

ΔP medido na 

planta 

Teórico  

Harbny et al 

(1992) 

(0,2 W/m3) 

Cálculo a partir da 

corrente elétrica 

medido neste 

trabalho 

W= σ ΔA, com 

σ e diâmetro 

das gotas 

estimados 

Característica 

O escoamento 

normal aumenta a 

energia de mistura 

Trabalho + outros 

usos 

Trabalho + outros 

usos 
Trabalho  

Energia de mistura  

(kJ/m3 de mistura) 
69 a 147 270 270 a 540 208 
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Na unidade de processo, a energia de mistura fornecida pela válvula 

misturadora é complementada pela turbulência do escoamento nas tubulações e 

no sistema de distribuição interno ao vaso. Nos casos dos cálculos utilizando o 

critério de Harbny et al (1992) e pela medição da corrente elétrica, os valores 

consideram a energia de mistura somada aos outros usos da energia. Isso 

justifica o valor menor calculado para a planta de processo e maiores para os 

demais casos. O cálculo a partir da medição da corrente elétrica resultou em 

uma faixa de valores de 270 a 540 kJ/m3 em função da oscilação na intensidade 

da corrente elétrica medida.  Assim, os valores apontados na Tabela 5.1.1, que 

podem ser considerados similares, indicando que os parâmetros tempo de 

agitação e velocidade de rotação do agitador usados no laboratório para a 

formação da emulsão estão adequados para a obtenção de emulsões similares 

àquela formada na planta de processo, na entrada da dessalgadora.  

Dessa forma, as condições que foram padronizadas são mostradas na Tabela 

5.1.2. a utilização dessas condições padronizadas permite que os ensaios 

apresentem repetividade. 

 
Tabela 5.1.2 - Condições padronizadas para a preparação das emulsões 

Temperatura 

(oC) 

Volume de 

amostra (ml) 

Volume do 

béquer (ml) 

Altura da 

hélice (cm) 

Velocidade de 

agitação (rpm) 

Tempo de 

agitação (min)

 

35 

 

200 

 

500 

 

1 

 

700 

 

30 

 

O desvio padrão da distribuição do tamanho das gotas de uma emulsão 

depende do tipo de agente fornecedor da energia de mistura. O aprimoramento 

do dispositivo de mistura poderia gerar uma emulsão mais próxima da 

homogênea, com menor desvio padrão do tamanho das gotas. Assim, como o 

projeto da dessalgadora é baseado no tamanho das gotas, a operação seria 

mais próxima da condição de projeto e o desempenho global poderia ser melhor.  
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5.2. COMPOSTOS ORGÂNICOS TOTAIS NA SALMOURA 
 
Os resultados dos ensaios analíticos realizados para determinação de TOC nas 

águas de processo amostradas na refinaria são apresentados na Tabela 5.2.1 e 

mostram que: 

 
Tabela 5.2.1 - Resultados dos ensaios de TOC nas águas da refinaria 

 

- A água retificada, que entra no segundo estágio de dessalgação, 

apresenta TOC médio de 436,8 mg/L, maior que o TOC das salmouras 

das dessalgadoras. É originária de vapores injetados na UFCC (Unidade 

de Craqueamento Catalítico), e que tiveram contato com hidrocarbonetos 

com característica predominantemente aromática, portanto com maior 

solubilidade em água. Essa água é oriunda da Unidade de Tratamento de 

Águas Ácidas. Foi também avaliada uma outra água, separada no vaso de 

lavagem para remoção de cloretos do refluxo circulante da torre 

fracionadora da UFCC cuja característica também é aromática. Essa água 

não é retificada, justificando apresentar valor maior de TOC que a água 

retificada. 

 

- A salmoura efluente do segundo estágio das dessalgadoras, a qual teve um 

único contato com o petróleo, e aquela do primeiro estágio, que teve dois 

contatos com o petróleo, apresentaram praticamente o mesmo valor de 

TOC. Esse resultado é importante e significa que, para a situação 

analisada, a reciclagem da água no processo não levou a um aumento na 

concentração de compostos orgânicos. 

 

 

 

    Tipo de água Água 
Retificada 

Salmoura do 
primeiro estágio 

Salmoura do 
segundo estágio 

Água do vaso de 
lavagem de refluxo 

TOC (mg/L) 436,8 185,3 187,2 789,1 
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5.3 INFLUÊNCIA DO TIPO DE ÁGUA NA SEPARAÇÃO DAS EMULSÕES 
 

O objetivo dos experimentos foi avaliar a separação das emulsões para cada 

tipo de água de mistura, de modo a poder obter uma indicação qualitativa e 

comparativa da facilidade de separação para cada caso. Os ensaios foram 

realizados sem ação do campo elétrico e na temperatura de 35 oC.  

 
5.3.1 Separação da emulsão água em diesel 
 

Foi realizado um experimento para acompanhar a separação da emulsão de 

água (7% em volume) em diesel comercial com o objetivo de mostrar as 

possibilidades de uso do Turbiscan com uma mistura clara. A Figura 5.3.1 

apresenta o resultado da medição da transmitância da emulsão no Turbiscan. As 

medições feitas de minuto em minuto, para cada altura da amostra, mostram o 

aumento da transmissão de luz a partir do tempo inicial (linha magenta) até o 

tempo final (linha vermelha) e o surgimento e evolução da fase aquosa. 

 

 
Figura 5.3.1 - Medições da transmissão da luz com o equipamento Turbiscan, para uma emulsão 
de água em diesel. 
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A cor da emulsão é medida, através da transmitância, ao longo da altura do tubo 

que contém a emulsão, fornecendo dados que permitem determinar a 

concentração de água e o tamanho médio das gotas em cada altura do tubo. 

Dessa forma, é possível estudar a cinética da coalescência e a sedimentação 

das gotas.  

 
As fotos mostradas na Figura 5.3.2 foram obtidas em vários tempos e as 

medições correspondem às mostradas na Figura 5.3.1. É possível acompanhar 

visualmente a separação da emulsão, desde o início, quando a mistura 

apresenta-se turva, até o tempo 30 minutos quando a maior parte da água se 

separa e a emulsão apresenta baixa turbidez (alta transmissão de luz). No 

tempo de 30 minutos, observa-se, na parte superior, que há tendência de 

estabilização na transmissão da luz na faixa de 55 a 60%, e no fundo, na faixa 

de 20 a 25%, indicando que há gotas de menor tamanho ainda presentes na 

mistura.  

 
Figura 5.3.2 - Acompanhamento fotográfico da emulsão de água em diesel. 
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 5.3.2 Separação da emulsão água em petróleo no Turbiscan. 
 
Para emulsões de água em petróleo, que é o objeto deste trabalho, na faixa de 

comprimento de onda de 850 nm, a luz é toda absorvida pela mistura. Não é 

possível a medição de transmitância ou de espalhamento de luz na emulsão, 

não sendo possível a caracterização dos tamanhos das gotas ou da quantidade 

de água na emulsão. Entretanto, como mostra a Figura 5.3.3, que representa um 

dos ensaios realizados neste trabalho, o Turbiscan permite caracterizar a fase 

aquosa, identificando o momento em que ela surge e a variação da 

transmitância e do seu volume com o tempo. Podem-se obter resultados 

numéricos da transmitância e da altura da fase aquosa para cada varredura 

diretamente do equipamento, como mostrado nas Figuras 5.3.4 e 5.3.5, ou 

esses dados podem ser tratados possibilitando comparar a evolução da 

separação das emulsões testadas. 

 

 

 
Figura 5.3.3 - Acompanhamento da separação água/petróleo através do Turbiscan. 
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Figura 5.3.4 - Transmitância média da fase aquosa versus tempo 

 

Para a curva transmitância versus tempo, o equipamento calcula a transmitância 

média para cada tempo. Para padronização os dados foram obtidos na região 

que compreende o pico de transmitância, com 1 mm de largura da faixa para 

cada lado. 

 

 
Figura 5.3.5 - Altura da fase aquosa versus tempo 
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A altura da fase aquosa permite conhecer o valor do volume de água separado 

em função do tempo.  

 

Nos experimentos realizados, as amostras das águas e do petróleo foram 

mantidas no banho a 35 oC por 30 minutos. Em seguida foram preparadas 

emulsões de forma padronizada, conforme mostrado anteriormente na Tabela 

5.1.2, para as águas retificada, destilada, salmoura 1 (efluente do segundo 

estágio), salmoura 2 (efluente do primeiro estágio) e RACI, todas elas com 

concentração de 10% em volume. Foram três experimentos para cada caso. O 

Turbiscan dispõe de recurso de controle da temperatura, mantendo constante 

durante todo o tempo do ensaio. 

 

As curvas da evolução da transmitância e da altura da fase aquosa, para a 

média dos três ensaios em cada tipo de água de mistura, são mostradas nas 

Figuras 5.3.6 e 5.3.7, respectivamente.  

Transmitância da fase aquosa separada
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Figura 5.3.6 - Resultados das medições no Turbiscan de transmitância da fase aquosa 
separada para diferentes águas de mistura.    
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Figura 5.3.7 Resultados das medições no Turbiscan de altura da fase aquosa separada para 
diferentes águas de mistura. 
 
 
As curvas mostradas nas Figuras 5.3.6 e 5.3.7 permitem avaliar a estabilidade 

relativa das emulsões preparadas com o mesmo petróleo e as diferentes águas.  

 

As curvas de transmitância versus tempo mostram que: 

 

- a emulsão com água destilada apresenta maior dificuldade para a 

separação, seguida da água retificada e da salmoura 2. 

 

- a separação da emulsão com a salmoura 1 inicia-se mais cedo, no tempo 

15 minutos, e a emulsão com a água da RACI inicia-se no tempo 25 

minutos e apresenta maior taxa de crescimento da transmitância. 

 

As curvas de altura (volume separado) versus tempo mostram que a emulsão 

com água retificada apresenta maior dificuldade para a separação, seguida da 

água destilada, da salmoura 2, da RACI e da salmoura 1. 

 

A tendência dos resultados pode ser explicada por: 
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- Sams et al (2000) apontam que salmoura com baixo pH pode contribuir 

para a estabilidade da emulsão e prejudicar o desempenho da 

dessalgadora. A rigidez do filme interfacial formado na presença de 

asfaltenos é maior em pH ácido e menor em pH básico. Neste trabalho, o 

pH da água da RACI é 9,0, da salmoura 1 é 6,6  e da salmoura 2 é 5,7. 

 

- A separação da emulsão formada com água destilada é prejudicada pela 

ausência de íons nesta água. 

 

- Compostos orgânicos fenólicos presentes na água retificada prejudicam a 

separação da emulsão formada com esta água devido a sua 

característica química. Como mostrado no capítulo 3, as águas 

encaminhadas para a retificação na UTAA são originárias de tambores de 

topo de colunas, onde tiveram contato com nafta craqueada que contém 

fenol.   

 

Com base nestes experimentos realizados a 35 oC e na ausência de campo 

elétrico, pode-se concluir que: 

 

- as emulsões preparadas com água destilada e com água retificada são 

mais difíceis de serem separadas que aquelas preparadas com as 

salmouras 1 e 2 e com a água da RACI. 

- a reciclagem das salmouras 1 ou 2 como água de lavagem para o mesmo 

estágio ou para outro estágio não prejudicaria a separação da emulsão 

formada. 

 
5.4 EXPERIMENTOS NA UNIDADE INDUSTRIAL. 
 
O objetivo destes experimentos foi verificar a influência da reciclagem e da 

qualidade da água de lavagem no processo de dessalgação, nas condições 

reais de operação. 
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Foram realizadas duas corridas de campo, a primeira delas no período de 23 de 

abril a 19 de maio de 2007 e a segunda entre 6 a 15 de outubro de 2007. 

Nessas corridas, procurou-se manter a mistura de petróleos e as variáveis de 

processo fixas.  

 

No primeiro experimento, a injeção de água de mistura foi feita pelo sistema 

normal, em contracorrente, usando a água retificada. Na segunda corrida, a 

água foi injetada em paralelo, utilizando a água de retificação para o primeiro 

estágio e a água da RACI para o segundo.   

  
Na unidade industrial, o primeiro estágio é uma dessalgadora de alta velocidade 

e o segundo é de baixa velocidade. 

 
Nas dessalgadoras de baixa velocidade, conforme a Figura 5.4.1, a emulsão é 

distribuída abaixo da região dos eletrodos. As gotas de maior tamanho separam-

se da fase contínua que flui verticalmente, passando através dos eletrodos, onde 

ocorre a separação das gotas de menor tamanho.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4.1 - Esquema da dessalgadora de baixa velocidade 
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Nas dessalgadoras de alta velocidade, conforme a Figura 5.4.2, a emulsão é 

distribuída e escoa horizontalmente na região entre os eletrodos. O gradiente de 

tensão age nas gotas de água e promove a coalescência e separação delas.  

 
 

 
 
Figura 5.4.2 - Esquema da dessalgadora de alta velocidade 
 
 

Em outras refinarias, em projetos mais recentes, há dessalgadoras com três 

conjuntos de eletrodos, com duas regiões onde o gradiente de tensão é 

aplicado. A emulsão é distribuída em duas posições, entre cada par de 

eletrodos. É o caso da dessalgadora Biletric da Petreco mostrada na Figura 

5.4.3. 
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Figura 5.4.3 - Esquema da dessalgadora Biletric (Fonte : Catálogo da Petreco). 
 
 
5.4.1 Água de diluição em contracorrente (Corrida 1) 
 
 
Na situação normal de operação, a água de diluição é a água retificada na 

UTAA. Essa água é injetada na entrada do 2o estágio e o efluente (salmoura 1) 

deste estágio é reciclado para o 1o estágio. O efluente do 1o estágio (salmoura 

2) é encaminhado para a ETDI (conforme a Figura 5.4.4, mostrada em seguida ). 

 
A qualidade das águas de mistura usadas e os resultados globais dos testes de 

campo realizados com este alinhamento são mostrados nas Tabelas 5.4.1 e 

5.4.2 e na Figura 5.4.1. e todos os resultados experimentais são apresentados 

no Anexo 1. Foram levantados 26 conjuntos de dados, medidos com a 

freqüência diária. 

 

 
Tabela 5.4.1 - Águas de mistura usadas na Corrida 1. 
 Cloretos (ppm) pH 
Água Retificada (entrada do 2o estágio) 38,9 7,7 
Salmoura 1 (entrada do 1o estágio) 110,1 6,6 
Salmoura 2 (saída do 1o estágio) 1162,8 5,7 

 
Foi inicialmente feito um tratamento estatístico para detecção e remoção de 

erros grosseiros (outliers). Os dados excluídos são mostrados no Anexo 1. Do 
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total de 26 dados foram excluídos 14, permanecendo 12 conjuntos, cujos valores 

médios estão mostrados na Tabela 5.4.2 e na Figura 5.4.4.  

 

Os procedimentos para detecção de outliers foram os seguintes: 

 

a. as linhas que não continham todos os dados e aquelas em que havia dúvidas 

sobre o preenchimento correto;  

b. aquelas onde se obteve eficiências de desidratação ou de dessalgação fora 

da faixa normal; 

c. aquelas onde o teor de sal na entrada era muito fora da faixa normal, cuja 

experiência operacional mostra que só ocorrem em situações em que o 

processo não está estável.  

 
Tabela 5.4.2 - Resultados de Sal e BSW na Corrida 1. 

 Antes Intermediário Após 

 

Sal 

(mg/

L) 

BSW 

(% 

vol) 

% Água de 

mistura no 

1o estágio 

Sal 

(mg/L) 

BSW 

(% 

vol) 

% Água de 

mistura no 

2o estágio 

Sal 

(mg/L) 

BSW 

(% 

vol) 

Média 96,9 0,6 6,2 8,8 0,6 5,9 1,7 0,6 

Desvio padrão 18,2 0,2 0,4 1,4 0,2 0,3 0,6 0,4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4.4 - Resultados operacionais da corrida 1. 
 

Sal:  38,9 ppm 
pH:   7,7 
% água: 5,9%vol 

Sal:  1162,8 ppm 
pH:   5,7 

Sal:  110,1 ppm 
pH: 6,6 

Intermediário 
Sal: 8,8 mg/L 
BSW: 0,6 %vol 

Saída 
Sal: 1,7 mg/L 
BSW: 0,6 %vol 

Entrada 
Sal: 96,9 mg/L 
BSW: 0,6 %vol 

1o Estágio 2o Estágio
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Normalmente se calculam as eficiências de desidratação e de dessalgação 

global para cada estágio, as quais são definidas, respectivamente, como as 

percentagens de remoção de sal e de água em relação aos seus valores na 

entrada. Os resultados são mostrados na Figura 5.4.5. 
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Figura 5.4.5 - Eficiências de desidratação e de mistura na corrida 1. 

 

Observa-se que: 

 

- As eficiências de desidratação são praticamente iguais nos dois estágios, com 

exceção da amostra 1, para a qual pode ter ocorrido algum problema de 

amostragem que resultou BSW de 1,7% na saída do segundo estágio. A média 

das eficiências de desidratação apresentou valores de 91,5% para o primeiro e 

90,9% para o segundo estágio. Isto significa que, neste caso, em termos de 

separação das emulsões, o desempenho do primeiro estágio (dessalgadora de 

alta velocidade) foi similar ao do segundo estágio (dessalgadora de baixa 

velocidade). 

- A eficiência de dessalgação é maior no primeiro (média de 90,7%) que no 

segundo estágio (média de 81,4%).  

 

Como as eficiências de desidratação são praticamente iguais nos dois estágios, 

a menor eficiência de dessalgação no segundo estágio pode estar relacionada 

com a eficiência de mistura neste estágio.  



 

 75

 

A eficiência de mistura representa quanto a mistura real está próxima da mistura 

perfeita, em que todo o conteúdo de sal presente é diluído de forma homogênea 

na água de mistura. Neste trabalho, foi estabelecido um procedimento de cálculo 

para medir a eficiência de mistura, cuja representação esquemática está 

mostrada na Figura 5.4.6, onde c1 é a concentração medida do sal em relação à 

água presente no petróleo antes do tratamento, c2 é a concentração do sal 

calculada considerando mistura perfeita e c3 é a concentração medida do sal em 

relação à água presente no petróleo tratado. O procedimento desenvolvido neste 

trabalho é similar àquela apresentada em Índio do Brasil (2002), que usa as 

concentrações de sal em relação ao petróleo e não à água.  

 

 
    Figura 5.4.6 - Esquema para a forma de cálculo da eficiência de mistura. 

 

A definição da eficiência de mistura é apresentada na equação 5.4.1. 

 

Ef mistura = (1- (c3-c2)/(c1-c2)) 100% = (c1-c3)/(c1-c2)) 100%                         (5.4.1) 

 

Para a mistura perfeita c3 é igual a c2, o que resulta Ef mistura = 100%. Para a 

ausência de mistura, c3 é igual a c1, o que resulta Ef mistura = 0%.  

 

Como pode ser visto na Figura 5.4.7, a eficiência de mistura do primeiro estágio 

é maior que no segundo estágio, o que explica a menor eficiência de 

dessalgação no segundo estágio. As médias das eficiências de mistura para a 

corrida 1 foram de 98,7% para o primeiro estágio e 87,5% para o segundo. 

 

C2 
Etapa  de 
Mistura 

 
Etapa de 
Separação

C1 C3 

Água de 
mistura 

Água 
separada
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Figura 5.4.7 - Eficiência de mistura calculada para a corrida 1. 

 

Como foi mostrado no item 5.1, a perda de pressão (ΔP) na válvula misturadora 

é responsável pela eficiência de mistura. O ΔP na válvula misturadora 

apresentou valor de 0,72 kgf/cm2 no primeiro estágio e 0,45 kgf/cm2 no segundo, 

o que confirma a menor eficiência de mistura no segundo estágio. Nesse caso, o 

aumento no ΔP na válvula misturadora do segundo estágio poderia gerar 

redução na concentração de sal no petróleo tratado. Considerando que a 

eficiência de mistura no segundo estágio fosse de 98,7%, igual àquela do 

primeiro estágio, para BSW de 0,6%, teor de água de 7,0% em volume e para a 

mesma eficiência de desidratação, o teor de sal no petróleo na saída do 

segundo estágio pode ser calculado usando a equação 5.4.1 e o seu valor seria 

reduzido à metade. 

 

Observa-se também a redução do pH de 7,7 na entrada de água de mistura no 

segundo estágio para 6,6 na salmoura do segundo estágio, que é a água de 

mistura do primeiro estágio, e para 5,7 na salmoura do primeiro estágio. 

Compostos ácidos do petróleo são absorvidos pela fase aquosa. O pH baixo 

pode prejudicar a separação (Sams et al, (2000)). Assim, a injeção de solução 

cáustica para ajustar o pH para valores superiores a 7,0 poderia resultar em 

maior facilidade na separação da emulsão nos dois estágios. 
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5.4.2 Água de diluição em paralelo (Corrida 2) 
 
 
Nessa condição de operação não havia água retificada suficiente para ambos os 

estágios, o que dificultou o bombeamento da a vazão desejada de água para 

cada estágio. A água retificada foi usada para o primeiro estágio e água de 

serviço, da rede de RACI, foi usada para o segundo estágio, como mostrado na 

figura 5.4.8. As salmouras efluentes de ambos os estágios foram encaminhadas 

para a ETDI. Devido a essa dificuldade, o tempo desta corrida foi menor que o 

caso anterior, sendo obtidos apenas dez conjuntos de dados. Nesse caso, 

somente um conjunto de dados foi excluído em função de dúvidas sobre o 

registro da informação na tabela de dados, tolerando-se casos nos quais o sal 

na entrada estava fora da faixa normal. Restaram nove conjuntos de dados. Os 

conjuntos de dados são apresentados no Anexo 2 

 
A qualidade das águas de mistura usadas e os resultados globais dos testes de 

campo realizados com este alinhamento são mostrados nas Tabelas 5.4.3 e 

5.4.4 e na Figura 5.4.8. 

 

 
Tabela 5.4.3 - Águas de mistura usadas na Corrida 2. 
 Cloretos (ppm) pH 
Água Retificada 38,9 7,7 
Água da RACI 885,8 9,0 

 
 
 
Tabela 5.4.4 - Resultados de Sal e BSW na Corrida 2. 

 Antes Intermediário Após 

 
Sal 

(mg/L) 

BSW 

(%) 

% Água de 

mistura no 1o 

estágio 

Sal 

(mg/L) 

BSW 

(%) 

% Água de 

mistura no 2o 

estágio 

Sal 

(mg/L) 

BSW 

(%) 

Média 214,7 0,4 3,9 18,4 0,4 3,6 2,2 0,2 

Desvio padrão 116,5 0,3 0,4 5,6 0,2 0,8 0,6 0,1 
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Figura 5.4.8 - Resultados operacionais da corrida 2. 
 
 
As eficiências de desidratação, de dessalgação e de mistura são mostradas na 

Figura 5.4.9. 
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Figura 5.4.9 - Eficiências de desidratação, dessalgação e de mistura para a corrida 2. 
 
 

Intermediário 
Sal: 18,4  mg/l 
BSW:0,44 %vol 

Sal:  885,8 mg/l 
pH:   9,0 
Relação: 3,6%vol 

Sal:  38,9 mg/l 
pH:   7,7 
Relação: 3,9%vol 

1o Estágio 2o Estágio

Entrada 
Sal: 214,7 mg/l 
BSW: 0,41%vol 

Saída 
Sal: 2,2  mg/l 
BSW:0,23 %vol 



 

 79

Observa-se que: 
 
- a eficiência de desidratação apresentou valores menores para o primeiro 

estágio em relação ao segundo. A água de mistura usada no primeiro estágio foi 

a água retificada, cujo pH era 7,7; enquanto que no segundo estágio foi a água 

da RACI, cujo pH era 9,0. 

 

- a eficiência de mistura apresentou valores menores para o segundo estágio em 

relação ao primeiro, repetindo a situação da corrida 1. Os ΔP médios das 

válvulas misturadoras foram de 0,45 kgf/cm2 para o segundo estágio e de 0,69 

kgf/cm2 para o primeiro. 

 
Com base nestes experimentos realizados na planta industrial, pode-se concluir 

que: 

 
 

- a eficiência de mistura do segundo estágio está baixa, indicando a 

necessidade de aumentar a energia de mistura (ΔP) neste estágio. 

 

- As eficiências de desidratação praticamente iguais para os dois estágio 

na corrida 1 e maior no segundo estágio (água RACI) que no primeiro 

(água de retificação) indicam que não haveria maior dificuldade na 

separação das emulsões para o caso em que houvesse reciclagem das 

salmouras como água de lavagem para o mesmo estágio ou para o outro. 
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6. DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE ATRAÇÃO ENTRE 
GOTAS NO PROCESSO DE DESSALGAÇÃO ELETROSTÁTICA E 
RESULTADOS  
 
6.1 BALANÇO GERAL DE FORÇAS ATUANTES NAS GOTAS 
 
As forças que atuam nas gotas na emulsão água/óleo são as forças de 

atração/repulsão natural, a força de gravidade, a força viscosa e a força de 

atração elétrica.  

 

O balanço geral de forças aplicado a um par de gotas pode ser representado 

conforme a Figura 6.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1.1 - Balanço geral de forças para um par de gotas 

 

A força de atração/repulsão natural atua somente quando as gotas já estão 

muito próximas. Assim, ela não será considerada no balanço de forças aplicado 

para toda a trajetória das gotas.  

 

As forças atuantes nas gotas, conforme descrito anteriormente no item 3.3.5, 

são representadas pelas equações 3.3.6 para a força da gravidade; 3.3.7 para a 

força viscosa e 3.3.10 e 3.3.11 para a força elétrica, as quais são transcritas a 

     Fan 

     Fan 

Fg 

Fel 

Fv 

Fel 

Fg 

Fv 

Fan :   Força de atração natural intergotas (Van der Walls) 
e repulsão 

 
Fel :    Força de atração intergotas gerada pela aplicação 

de campo elétrico 
 
Fg :     Força da gravidade 
 
Fv :     Força viscosa 

gota 2 

gota 1 
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seguir, de modo a facilitar o desenvolvimento do equacionamento do modelo 

proposto. 

 

Fg = 4 π/3 a3 (ρa – ρo) g                                                                                  (3.3.6) 

 

Fv = 6 π μo a v                                                                                                (3.3.7) 

 

Fel =0,53 E0
2 a1

2 (a12)4 l-4 = 0,53 E0
2 a1

4 a2
2 l-4, para a gota 1                          

(3.3.10) 

 

Fel = 0,53 E0
2 a2

4 a1
2 l-4  , para a gota 2                                                       (3.3.11) 

 

Assim, para a gota 1 (Figura 6.6.1), o balanço de forças pode ser escrito como: 

 

Fg + Fel – Fv  = m1 dv1/dt = 4/3  π a1
3 ρa dv1/dt 

 

4π/3 a1
3 (ρa – ρo) g + 0,53 E0

2 a1
4 a2

2 l-4- 6 π μo a1 v1 = 4π/3 a1
3 ρa dv1/dt  , ou  

 

(ρa – ρo) g + 0,126 E0
2 a1

 a2
2 l-4- 4,5 μo a1

-2 v1 = ρa dv1/dt                              (6.1.1) 

Similarmente, para a gota 2 (Figura 6.6.1), considerando o sentido da Fel, tem-

se: 

(ρa – ρo) g - 0,126 E0
2 a1

2 a2 l-4- 4,5 μo a2
-2 v2 = ρa dv2/dt                               (6.1.2) 

 

Tem-se também a relação entre a distância l entre as gotas e as velocidades, 

dada pela equação 6.1.3. 

v1 – v2 = - dl/dt                                                                                               (6.1.3) 

Onde ρa , ρo e  μo são as propriedades da emulsão em função da temperatura, 

E0 o gradiente de tensão, l0 a distância inicial entre as gotas  que depende da 
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concentração de água e dos raios das gotas. Conhecendo-se esses parâmetros, 

o sistema das equações 6.1.1 a 6.1.3 pode ser resolvido, obtendo-se o tempo 

entre as colisões e a velocidade das gotas. 

 
Neste trabalho serão desenvolvidas duas rotas para a solução do sistema de 

equações. 1- a solução numérica para a temperatura de 120 oC; 2- será 

considerado que o regime é quase estacionário (dv/dt = zero), onde para gotas 

de mesmo raio, é possível obter uma solução analítica. Ambas as soluções são 

determinísticas, onde o raio e a distância entre as gotas têm que ser escolhidos 

para cada caso. 

 

Também foi desenvolvido um modelo matemático usando autômatos celulares, o 

qual permite acompanhar visualmente a sequência da solução das equações 

para o conjunto total de gotas. O sistema é considerado sob a visão 

Lagrangeana, que permite substituir a dimensão horizontal do espaço pelo 

tempo. No final do tempo de escoamento horizontal, faz-se o inventário do 

número e tamanho das gotas que permaneceram na envoltória. Além disso, o 

uso de células autômatas possibilita analisar uma emulsão com determinada 

distribuição de tamanho de gotas, introduzida no sistema de forma aleatória , ou 

seja, onde a posição relativa e a distância entre as gotas de tamanhos diferentes 

não é pré-determinada.  

 

6.2 CÁLCULOS BÁSICOS 
 
6.2.1 Propriedades do petróleo do estudo 
 

Variação da densidade do petróleo com a temperatura 
 
Usa-se a equação 6.2.1, adaptada de Cunha (2008), para a correção da 

densidade de petróleo com a temperatura, onde ρ0 é a densidade do petróleo 
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em kg/m3 na temperatura T, ρ020 é a densidade em kg/m3 a 20 oC e T é a 

temperatura em oC. 

 

ρ0 = ((ρo20)2 – 1200 (T-20))1/2                                                                         (6.2.1) 

 

onde ρo20 = 864,7 kg/m3 a 20 oC para o petróleo em estudo, como mencionado 

no capítulo 4. 

 

Obtêm-se ρ0 = 854 kg/m3 e ρ0 = 792 kg/m3 para temperaturas de 35 oC e 120 oC, 

respectivamente. De modo a possibilitar a solução analítica, pode-se usar uma 

equação linear, do tipo ρ0 = b1 T + b2. Ajustando-a para os valores acima, chega-

se a equação 6.2.2. 

 

ρo = -0,733 T + 879,9                                                                                     (6.2.2) 

 

Foram calculados os valores da densidade para as temperaturas entre 30 oC e 

130 oC, utilizando as equações  6.2.1 e 6.2.2, obtendo-se diferenças relativas 

menores que 0,1%. Assim, a equação 6.2.2, linear, é usada neste trabalho para 

expressar a densidade do petróleo em função da temperatura. 

 

Variação da densidade da água com a temperatura 
 

Com dados de densidade da água a 30 e 120 oC, obtidos de Perry & Green, 

(1997), e seguindo procedimento similar ao da densidade do petróleo, obtém-se 

a equação 6.2.3 e os valores ρa = 993 kg/m3 e ρa = 943 kg/m3 para a as 

temperaturas de 35 oC e 120 oC, respectivamente. 

ρa = - 0,581 T + 1013                                                                                     (6.2.3) 
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Variação da viscosidade do petróleo com a temperatura 
 

Usa-se a equação 6.2.4, adaptada de Cunha (2008), para a correção da 

viscosidade de petróleo com a temperatura, onde ν0 é a viscosidade cinemática 

do petróleo em cSt na temperatura T (oC). 

 

log log (νo +0,7) = A + B log (T+273 )                                                            (6.2.4) 

 

Com a viscosidade cinemática do petróleo a 37,8 oC igual a 12,74 cSt (mm2/s) e 

com base  em Farah (2005), obtém-se νο = 2,7 cSt a 98,6 oC. Dessa forma,  tem-

se A = 10,62 e B = - 4,239 e o valor calculado para νo a 35oC é 14,4 mm2/s. 

 

O método de Beg-Amin, descrito em Farah (2005), relaciona a viscosidade 

cinemática em função da temperatura. Para o caso particular do petróleo em 

estudo, chega-se à equação 6.2.5. 

 

νο = 0,0068 exp (2224,7/(T+273))                                                                  (6.2.5) 

 

Para a faixa de temperaturas de 100 a 130 oC, as diferenças relativas máximas 

entre as viscosidades cinemáticas calculadas pelas equações 6.2.4 e 6.2.5 são 

da ordem de  1,2%. Assim, a equação 6.2.5, que é mais simples, é usada para 

obtenção da viscosidade cinemática na faixa de temperaturas considerada, 

resultando em νo, a 120 oC, igual a 1,93 mm2/s. A viscosidade dinâmica μ0 

(kg/m.s) é representada pela equação 6.2.6. 

 

 μ0 = 0,0068 exp (2224,7/(T+273)) . 10-6 . (-0,733 T +879,9)                        (6.2.6) 

 

 Com as densidades e viscosidades apresentadas, pode-se calcular a 

velocidade terminal de Stokes para as gotas de raio a. Para a temperatura de 35 
oC (condição dos ensaios de laboratório), vs = 24,9 x 103 a2 .  
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Para temperatura de 120 oC (condição operacional normal das dessalgadoras), 

tem-se vs= 216,0 x 103 a2. Ou seja, para essa situação, o aumento na 

temperatura de 35 para 120 oC implica em um aumento de cerca de 9 vezes na 

velocidade terminal de decantação das gotas de mesmo raio. Esse aumento na 

velocidade de decantação justifica a operação na temperatura máxima possível 

compatível com a pressão de projeto, de modo a evitar vaporização no vaso. 

 

A Figura 6.2.1 mostra a trajetória das gotas de diferentes diâmetros sob ação 

apenas da gravidade e da força viscosa, calculada através da equação 3.3.8, da 

velocidade terminal de Stokes da gota, para a temperatura de 120 oC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2.1 - Trajetória das gotas na ausência de campo elétrico, na temperatura de 120 oC. 

 

Nas dessalgadoras comerciais de tamanho médio, como pode ser visto nas 

Figuras 6.8.1 e 6.8.2, mostradas no item 6.8, o percurso horizontal considerado 

é de aproximadamente 1 metro, o que equivale ao diâmetro de cada módulo e o 

percurso vertical é da ordem de 10 centímetros, equivalente à metade do 

espaçamento entre os eletrodos. Pode-se concluir que, na temperatura de 120 
oC, sem aplicação de campo elétrico, somente as gotas com diâmetro maior que 

150 μm seriam separadas. 
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6.2.2 Comparação entre as forças atuantes nas gotas. 
 

No caso da dessalgação de petróleo, os cálculos apresentados na Tabela 6.2.1 

mostram que as forças de atração e de repulsão apresentam valores 

significativos para distância entre gotas da ordem de 1 a 10 nm. A distância 

inicial entre as gotas é equivalente a 1,91 vezes o raio das gotas, considerando 

emulsões com 7,0 % de água e gotas de mesmo raio. A contribuição da força de 

repulsão para o balanço geral de forças restringe-se ao intervalo em que as 

gotas já estão muito próximas entre si (l menor que 10 nm), enquanto que as 

outras forças atuam em toda a faixa de distâncias entre as gotas.   

 
Tabela 6.2.1 - Comparação entre as intensidades e faixa de aplicação para a força de ação do 

campo elétrico de 1 kV/cm (Fel) e de repulsão (Fan) calculada segundo Boyson & Pashley (2007). 

 

Para o caso em estudo, justifica-se a não consideração da força Fan no balanço 

geral de forças que é aplicado desde a distância inicial l0 entre as gotas até a 

distância de 1 μm. 

 
6.2.3  Relação água/petróleo 

 

A equação (3.3.9) pode ser reescrita, relacionando a força Fel com a 

percentagem de água, resultando na equação 6.2.7. 

 ( )( )água
a

l
aKEFel %

200
9 22

π
=                                                                                    (6.2.7) 

Fel (10-9N) Fan (10-9N) 

Aplicação: qualquer l Aplicação: l menor que 10 nm 

 
 

Raio da 

gota, a l =1,93 a l = 1μm l = 0,5μm l = 0,1μm l = 10 nm l = 1 nm 

5 μm 0,00095 0,60 9,55 5968,50 1,50 30,00 

10 μm 0,00382 38,20 61,12 38200,00 3,00 60,00 
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Assim, pode-se calcular a distância e a força de atração entre as gotas, 

considerando-se fixos a constante dielétrica, o gradiente de tensão e o raio das 

gotas. A Tabela 6.2.2 apresenta esses valores. Observa-se que a força de 

atração aumenta significativamente à medida que a quantidade de água também  

aumenta. 

 
Tabela 6.2.2 - Distância e Força de atração elétrica entre as gotas em função da % de água na 

emulsão. 

% água 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Distância (l/r) 5,48 3,94 3,19 2,71 2,37 2,12 1,91 1,74 1,60 1,47 

Força Relativa 0,06 0,16 0,27 0,40 0,53 0,68    0,84 1,00 1,17 1,35 

  

Existe um valor ótimo para a porcentagem de água de lavagem de modo a obter 

uma boa separação da emulsão formada. O teor ótimo de água depende do tipo 

de petróleo. Idrisova et al. (1976) mostram que o valor ótimo está entre 7 e 8% , 

em volume, de água em relação ao petróleo. Este valor está coerente com a 

operação das dessalgadoras da Petrobras. Para este trabalho, o valor básico a 

ser considerado é 7,0 % em volume. 

 

6.2.4  Concentração de sal na água 

 

Considerando que o petróleo a ser dessalgado tenha 570 mg/L de sal, que o 

petróleo tratado deixe o processo com 5 mg/L, que a vazão de água de lavagem 

seja de 7,0% (vol) em relação ao petróleo e que a água de lavagem tenha 50 

mg/L de sais, a concentração da salmoura na saída do processo seria de 7583 

mg/L (0,7583%). Essa concentração está muito abaixo da concentração de 

saturação dos sais presentes, como mostrado na Tabela 6.2.3, para a 

temperatura de 100 oC. Isso mostra que, sob o aspecto da concentração de sais 

na salmoura, é possível reciclar essa salmoura para a entrada do processo. 
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Tabela 6.2.3 - Concentração de saturação dos sais em água a 100 oC 

 NaCl MgCl2 CaCl2 

Concentração de saturação a 100oC (%) 39,8 73,0 159,0 

 (Fonte: Perry & Green 1997) 

 
Uma conseqüência do aumento na taxa de reciclagem de água é o aumento na 

concentração de cloreto na água efluente das dessalgadoras. Para a condição 

de 540 mg de cloreto por litro de petróleo e uso de 7% (vol) de água de lavagem 

em relação ao petróleo, a concentração de cloreto na salmoura descartada é da 

ordem de 7 mil mg/L, dependendo do teor de água no petróleo e da eficiência de 

remoção de sal nas dessalgadoras. Para uma maior taxa de reciclagem, por 

exemplo, 3,5% de água entrando e saindo do processo, a concentração de 

cloreto na salmoura seria da ordem de 14 mil mg/L. 

 
Tabela 6.2.4 - Resistividade de soluções de NaCl em água (Fonte: Frick, T.C , Petroleum 

Production Handbook,1962) 

NaCl 

(ppm 103) 100 60 30 20 10 6 3 2 1 0,6 0,3 0,2 

 

Resistividade 

(Ohm m) 

0,025 0,036 0,065 0,09 0,17 0,28 0,53 0,79 1,5 2,5 5,0 7,0 

 

Para concentrações de 7 mil e 14 mil mg/L , os valores da resistividade  obtidos 

da Tabela 6.2.4, por interpolação, são 0,25 e 0,14 Ohm m, respectivamente. 

 

A condutividade de petróleo típico e da água potável, foram obtidas a partir de 

Eow & Ghadjri (2002), cujos respectivos valores em μS/m são 3,14 x 101 e 1,89 

x 105. Esses valores transformados em resistividade resultam em 32 x 103 Ohm 

m para o petróleo e 5,3 Ohm m para a água potável. 

 
A relação entre as resistividades do petróleo (res1) e da salmoura com 7 mil ppm 

(res21) e com 14 mil ppm (res22) é: 

 
Salmoura com 7 mil ppm , res1/res21 = 32 x 103 / 0,25 =  128 x 103 
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Salmoura com 14 mil ppm , res1/res22 = 32 x 103 / 0,14 =  228 x 103 
 
 
Sendo Req1 e Req2 as resistências equivalentes a um conjunto seqüencial 

formado por uma gota de salmoura de diâmetro d mais o espaço oleoso (e) 

entre duas gotas para os casos em que as concentrações são 7 mil e 14 mil 

ppm, a equação 6.2.8 mostra a relação entre essas resistências equivalentes. 

 

2

1

Re
Re

q
q     = 

221

211

/
1
/
1

resresd

resresd

+

+

l

l

                                                                              (6.2.8) 

 
A Tabela 6.2.5 apresenta os resultados da equação 6.2.8. Observa-se que, a 

menos que a distância l entre as gotas seja muito menor que o diâmetro d das 

gotas, Req1 e Req2 podem ser considerados iguais, conclue-se, então, que a 

variação na resistividade das gotas de salmoura não tem influência significativa 

na condutividade elétrica da solução. 

 
  Tabela 6.2.5 - Influência da concentração da salmoura na resistência equivalente da emulsão 

l/d 1 0,5 0,3 0,1 0,01 0,001 
Req1/Req2 1,000003 1,000007 1,000011 1,000034 1,000343 1,003412 
Reql/Reql=1 1,000 0,500 0,300 0,100 0,010 0,001 
Il/I l=1 1,00 2,00 3,33 10,00 99,92 992,26 

 
Assim, em situação normal, quando a distância l entre as gotas é da mesma 

ordem de grandeza do diâmetro médio d das gotas, a variação na concentração 

de sal na fase aquosa, apesar de alterar a resistividade da fase aquosa, não tem 

influência na resistividade equivalente da mistura, pois Req1/Req2 é 

praticamente constante. Como conseqüência, a corrente elétrica resultante 

também não varia com a concentração de sal nas gotas de água 

 
Por outro lado, a Tabela 6.2.5 também mostra a grande influência da distância 

relativa entre as gotas l/d na resistência equivalente da emulsão e na corrente 

elétrica equivalente gerada pela aplicação do campo elétrico, que passa pela 
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emulsão. Reql/Reql=1 é a relação entre a resistência equivalente Reql da 

emulsão para diversas distâncias l/d e a resistência equivalente Reql=1 da 

emulsão para l/d=1. O mesmo raciocínio foi aplicado para a relação entre as 

correntes elétricas Il e I l=1 geradas pela aplicação do campo elétrico.  

 

A conclusão é que o aumento na corrente elétrica nas dessalgadoras está 

relacionado diretamente com a distância entre as gotas e não com a 

concentração de sal na salmoura. 

 
 
6.2.5  Forma das gotas 

 
Pode-se considerar uma emulsão homogênea ideal quando: 1- as gotas são 

esféricas, 2- possuem o mesmo tamanho e 3- as distâncias entre elas são 

iguais, pode-se relacionar a distância l entre as superfícies das gotas e o raio a 

delas, para cada fração volumétrica de água X. Para um arranjo cúbico, essa 

relação é representada pela equação 6.2.9. 

 

l = (1-2(3X / 4π)1/3) / (3X / 4π)1/3 a = (1-1,24X1/3) / (0,62X1/3) a                     (6.2.9) 

 

Para X = 0,07 tem-se  

 

l = 1,91 a.                                                                                                    (6.2.10) 

 

Normalmente, considera-se que as gotas são esféricas. No entanto, tanto o  

escoamento quanto a aplicação de campo elétrico tendem a distorcê-las, 

tornando-as alongadas, como uma elipsóide. As gotas em escoamento tendem a 

ter a forma elipsoidal em função do balanço entre as forças de escoamento e as 

forças de Laplace que agem na gota (Harnby et all 1992). Também a ação do 

campo elétrico faz com que as gotas tendam a ter a forma elipsoidal (Índio do 

Brasil, 2002). Para gotas esféricas, num arranjo cúbico, pode-se calcular a 
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distância relativa entre os centos das gotas (e/r) e as distâncias relativas entre 

as superfícies das gotas (l/d) para cada quantidade de água na emulsão. Nessa 

situação, conforme mostra a Tabela 6.2.6, as gotas estariam encostadas uma na 

outra, caracterizando um caminho contínuo, para 52% de água na emulsão. 

 
Tabela 6.2.6 - Distância entre as gotas (esferas em arranjo cúbico) em função da % de água 
 

%água 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 52 
e/r 5,94 4,71 4,12 3,74 3,47 3,03 2,76 2,56 2,41 2,29 2,19 2,1 2,03 2 

l/(2r) 1,97 1,36 1,06 0,87 0,74 0,52 0,38 0,28 0,2 0,14 0,09 0,05 0,02 0 
 

No caso da elipsóide, a sua maior dimensão é maior que o diâmetro da esfera 

de volume equivalente. Assim, alinhando-se as elipsóides pela maior dimensão, 

a distância entre as gotas elipsoidais é menor que no caso de gotas esféricas, 

considerando a mesma percentagem de água e o mesmo volume da gota. 

 

Considerando que o volume da elipsóide é Vel = 4 π a b c / 3, onde 2a é a 

dimensão maior, 2b e 2c são as dimensões menores que são assumidas iguais, 

pode-se calcular a relação entre a maior dimensão da elipsóide (2a) e o 

diâmetro da esfera (d) de igual volume, para cada relação entre a dimensão 

menor da elipsóide (b ou c) e a dimensão maior (a), obtendo-se 2a/d = (b/a)2/3. 

 
A Tabela 6.2.7 apresenta a relação entre a dimensão maior da elipsóide e o 

diâmetro da esfera de mesmo volume em função de b/a. 

 
Tabela 6.2.7 - Relação entre a maior dimensão da elipsóide e o diâmetro da esfera de igual 
volume em função de b/a. 

b/a 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

2a/d 1,00 1,03 1,07 1,11 1,16 1,21 1,27 1,33 1,41 1,49 1,59 
 
 
A Figura 6.2.2 mostra formas de gotas de água na emulsão, para diferentes 

razões b/a, dependendo da relação entre as forças de escoamento ou elétricas e 

as forças de Laplace. 
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Utilizando os valores da Tabela 6.2.7, pode-se calcular as distâncias relativas 

entre as superfícies das gotas (l/d) em função da % de água e da relação 2a/d. 

 

 
 
Figura 6.2.2 - Possíveis formas de gotas de água na emulsão. 
 
 

A Figura 6.2.2 mostra que, para gotas elipsoidais, em arranjo cúbico, a distância 

relativa l/d entre as superfícies de duas gotas vizinhas depende de quanto 

alongada é a gota. Para a mesma % de água, observa-se que quanto menor é a 

relação b/a, l/d também é menor. Assim, é possível ter as gotas com l/d igual a 

zero, ou seja, ter um caminho contínuo de água, para % de água menor que 

15%.  

Distância entre gotas(arranjo cúbico, 
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Figura 6.2.3 - Distância entre gotas (arranjo cúbico, elipsóide) em função da % de água na 
emulsão. 
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Esta constatação pode explicar a ocorrência de corrente de curto circuito nas 

dessalgadoras em condição em que o nível da fase aquosa não tenha atingido 

os eletrodos. 

 
6.3 SOLUÇÃO NUMÉRICA DAS EQUAÇÕES 6.1.1 A 6.1.3 PARA A 
TEMPERATURA DE 120 OC 
 
A solução das equações 6.1.1 a 6.1.3, associadas às equações para a variação 

das propriedades do petróleo e da água com a temperatura (equação 6.2.2 para 

a densidade do óleo, 6.2.3 para a densidade da água e 6.2.6 para a viscosidade 

do óleo), permite a avaliação da variação da temperatura no processo de 

separação.  

 

De modo a reproduzir a condição de operação real das dessalgadoras, a 

temperatura normal de operação, 120 oC, será considerada para a solução 

numérica deste conjunto de equações. 

  

 A Tabela 6.3.1 apresenta as propriedades da água e do petróleo, para a 

temperatura de 120 oC. 

 
Tabela 6.3.1 - Propriedades da água e do petróleo a 120 oC 

 ρa (kg/m3) ρo (kg/m3) νo (mm2/s) μo (kg/ms) 

120 oC 943 792 1,93 1,53 10-3 

 

Substituindo-se estes valores nas equações 6.1.1 e 6.1.2, tem-se: 

 

Para a gota 1: 

1,57 + 0,134 10-3  E0
2 a1 a2

2 l-4 – 7,3 10-6 a1
-2 v1 = dv1/dt                              (6.3.1) 

 

Para a gota 2 

1,57 - 0,134 10-3  E0
2 a1

2
 a2 l-4 – 7,3 10-6 a2

-2 v2 = dv2/dt                               (6.3.2) 
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O sistema das equações 6.3.1, 6.3.2 e 6.1.3 é resolvido numericamente para 

cada par de gotas, conhecendo-se os raios a1 e a2. A distância l0 , definida como 

a distância entre as posições iniciais das gotas y1 e y2, é calculada em função da 

concentração de água na emulsão. Para uma emulsão homogênea ideal com 

7% em volume de água, l0 = 1,91 a, onde a é o raio médio das gotas. Obtêm-se 

a trajetória das gotas, o tempo até a colisão e as velocidades das gotas 

imediatamente antes das colisões.  

 

A Figura 6.3.1 mostra a solução numérica das equações para o par de gotas 

com raio de 10 μm e E0 =1,0 kV/cm. 
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Figura 6.3.1 Velocidade de deslocamento e distância entre as duas gotas iguais de raio 10 μm 

submetidas à atuação da gravidade e da força elétrica, para a temperatura de 120 oC. 

 

Observa-se um significativo aumento da velocidade das gotas quando elas se 

aproximam entre si. Para o tipo de petróleo considerado no estudo, a 

temperatura de 120 oC, gotas de água de raio 10 micra e campo elétrico de 1 

kV/cm, o tempo para a colisão entre a gota 1 e a gota 2,  é da ordem de 0,147 

segundos. 

 

 A solução rigorosa do sistema das equações 6.3.1 e  6.3.2 foi obtida usando-se 

4 diferentes passos de integração, com objetivo de reduzir o número de 

iterações, mantendo a precisão da solução. Passos de integração maiores 

podem levar a divergência no processo intermediário de cálculo. Nas primeiras 

v2 

v1 
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99 iterações, foi necessário ter passo de integração da ordem de 2 a 5 

milionésimos de segundo, dependendo do gradiente de tensão. De 100 a 999, o 

passo de integração foi da ordem de 10 milionésimos de segundo. Na terceira 

fase, de 1000 até próximo da colisão, o passo de integração usado foi da ordem 

de 30 a 40 milionésimos de segundo e na quarta etapa, onde a velocidade 

aumenta rapidamente, o passo de integração foi reduzido para 1 milionésimo de 

segundo. Para alguns casos avaliados foram necessárias 60000 iterações. 

 

Conforme mencionado em 3.3.5.3, a equação 3.3.9, precisa ser corrigida 

quando as gotas estão muito próximas. Assim, neste trabalho, a velocidade 

imediatamente antes da colisão, que é muito afetada pela equação 3.3.9, é 

calculada para a distância l= 1 μm. 

 
O sistema das equações 6.1.1 e 6.1.2 possibilita estudar a influência do 

gradiente de tensão E0, da energia de mistura (raio das gotas), da temperatura 

de operação, da concentração de água na emulsão e das propriedades do 

petróleo ( ρo, μ0) no tempo entre as colisões das gotas. 

 

A solução do sistema das equações 6.3.1 e 6.3.2, para emulsão homogênea 

ideal, na temperatura de 120 oC, concentração de água de 7 % em volume e 

dimensões de gotas compatíveis com a distribuição de tamanho de gotas 

normalmente presentes nessas emulsões é mostrada na Tabela 6.3.2, para 

diferentes valores do gradiente de tensão E0. 

 

Verifica-se que o aumento do gradiente de tensão E0 causa uma redução 

significativa nos tempos entre colisões tc. Os tempos entre colisões não variam 

com o tamanho das gotas. Foi considerado que a distância inicial entre as gotas 

é função do tamanho delas. Assim, na faixa de raio de gotas considerada, a 

tendência de redução no tc devido ao aumento no tamanho das gotas é 

compensada pela maior distância a ser percorrida. 
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A velocidade imediatamente antes da colisão vc é fortemente influenciada tanto 

pelo gradiente de tensão como pelo tamanho das gotas, o que pode ser 

explicado pela influência dessas variáveis sobre a força gerada pela ação do 

campo elétrico.  

 
Tabela 6.3.2 - Tempo entre colisões (tc) e velocidades imediatamente antes da colisão (vc) para 

gotas de mesmo raio, a 120 oC. 

 

Eo=0,35kV/cm 

 

 

Eo=0,5kV/cm 

 

 

Eo=1,0kV/cm 

 

 

Eo=1,5kV/cm 

 

 

Eo=2,0kV/cm 

 
a(μm) 

tc(s) vc(m/s) tc(s) 

 

vc(m/s) 

 

 

tc(s) 

 

 

vc(m/s) 

 

 

tc(s) 

 

 

vc(m/s) 

 

 

tc(s) 

 

vc(m/s) 

3 1,20 0,0005 0,59 0,0011 0,147 0,0040 0,065 0,0091 0,037 0,0164 

4 1,20 0,0021 0,59 0,0040 0,147 0,024 0,065 0,032 0,037 0,0507 

5 1,20 0,0045 0,59 0,0090 0,147 0,032 0,065 0,067 0,037 0,103 

6 1,20 0,0080 0,59 0,016 0,147 0,045 0,065 0,144 0,037 0,164 

7 1,20 0,010 0,59 0,022 0,147 0,078 0,065 0,166 0,037 0,231 

8 1,20 0,015 0,59 0,036 0,147 0,088 0,065 0,221 0,037 0,294 

9 1,20 0,020 0,59 0,047 0,147 0,127 0,065 0,293 0,037 0,377 

10 1,20 0,025 0,59 0,060 0,147 0,176 0,065 0,336 0,037 0,433 

 
 
6.4 SOLUÇÃO ANALÍTICA DAS EQUAÇÕES 6.1.1 A 6.1.3 PARA ESTADO 
QUASE ESTACIONÁRIO E GOTAS DE MESMO DIÂMETRO 
 
 
Para o estado quase estacionário, considera-se dv1/dt = dv2/dt = 0. Assim, as 
equações 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 resultam nas equações 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3  
 
 
v1 = ((ρa – ρo) g a1

2 + 0,126 E0
2 a1

3 l-4) / (4,5 μ0 a1
-2)                                     (6.4.1) 

 
v2 = ((ρa – ρo) g a2

2 - 0,126 E0
2 a2

3 l-4) / (4,5 μ0 a2
-2)                                      (6.4.2) 

 

v1 – v2 = -dl/dt                                                                                                (6.4.3) 
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As equações 6.4.1 a 6.4.3 podem ser resolvidas numericamente para gotas de 

tamanhos diferentes, considerando cada conjunto de parâmetros representados 

pela temperatura, gradiente de tensão, raio das gotas e distância inicial entre 

elas.  

 

Para a temperatura de 120 oC obtém-se as equações 6.4.4 e 6.4.5. 

 

v1 = 2,15 105 a1
2 + 1,83 101 E0

2 a1
3 a2

2 l-4                                                     (6.4.4) 

 

v2 = 2,15 105 a2
2 + 1,83 101 E0

2 a1
2 a2

3 l-4                                                     (6.4.5) 

 

A solução das equações 6.4.4 e 6.4.5, para E0= 1,0 kV/cm e gotas de raio igual 

a 10 μm, é mostrada na Figura 6.4.1. 
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Figura 6.4.1 - Velocidade de deslocamento e distância entre as duas gotas iguais de raio 10 μm 

submetidas à atuação da gravidade e da força elétrica, para a temperatura de 120 oC, para o 

regime quase estacionário. 

 

Observa-se que o tempo entre colisões obtido no caso de regime quase 

estacionário foi de 0,142 segundos, praticamente igual ao valor de 0,147 

segundos calculado sem essa simplificação, para as mesmas condições de 

temperatura, gradiente de tensão e tamanhos das gotas. 
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A consideração de regime quase estacionário permite que o passo de integração 

seja de 1 milésimo de segundo e possibilita grande redução no número de 

interações, de cerca 60 mil para cerca de 1,5 mil. 

 

Considerando gotas de mesmo tamanho, com a1 = a2 = a, as equações 6.4.1 a 

6.4.3, resultam na equação 6.4.6. Sua integração possibilita o cálculo do tempo 

de colisão tc em função da distância inicial l0 entre as gotas, conforme a 

equação 6.4.7. 

 

- dl/dt = 0,056 E0
2 a5 μ0

-1 l-4                                                                           (6.4.6) 

 
tc = (l0

5   μ0 ) / ( 0,28 E0
2 a5 )                                                                         (6.4.7) 

 
 
Para uma emulsão homogênea ideal, onde as gotas têm o mesmo tamanho e a 

mesma distância entre elas, para a concentração X da fase dispersa, num 

arranjo cúbico para gotas de raio a, a distância lo é expressa de acordo com a 

equação 6.4.8. 

 

l0 = (1,613 X(-1/3) –2) a                                                                                  (6.4.8) 

 

As equações 6.4.7 e 6.4.8, juntamente com a equação 6.2.6 (viscosidade 

dinâmica μ0 em função da temperatura), permitem analisar a influência das 

variáveis operacionais temperatura, gradiente de tensão e concentração de 

água. Pode-se observar que, para a emulsão homogênea ideal, o tempo entre 

colisões independe do tamanho das gotas. Isto deve-se ao fato de que gotas 

maiores apresentam maior velocidade de aproximação, o que compensa a maior 

distância l0 a ser percorrida. A Figura 6.4.2 mostra como essas variáveis afetam 

o tempo de colisão entre as gotas. 
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Tempo entre colisões versus Temperatura para 
Eo=1,0 kV/cm e X=0,07
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Figura 6.4.2 - Influência da temperatura, da concentração de água e do gradiente de tensão no 
tempo entre colisões para emulsão homogênea ideal. 
 
 
A Tabela 6.4.1 compara os tempos entre colisões obtidos através da equação 

6.4.7 e aqueles considerando dv/dt diferente de zero, calculados no capítulo 6.3 

e apresentados na Tabela 6.3.2.  

 
Tabela 6.4.1 - Tempo entre colisões tc para cada gradiente de tensão, para o petróleo estudado, 

a 120 oC e 7 % de água. 

 Eo = 0,35 
kV/cm 

Eo = 0,5 
kV/cm 

Eo = 1,0 
kV/cm 

Eo = 1,5 
kV/cm 

Eo = 2,0 
kV/cm 

tc (s) (quase 
estacionário) 1,16 0,57 0,142 0,063 0,035 

tc (s) (sol 
num 6.2) 1,20 0,59 0,147 0,065 0,037 

Diferença 
(%) 3,3 3,4 3,4 3,1 5,4 

Diferença 
absoluta (s) 0,04 0,02 0,005 0,002 0,002 

 

As diferenças no cálculo do tempo entre colisões são da ordem de 3 a 5%. 

Essas diferenças podem ser menores que os erros introduzidos por 

simplificações assumidas, por correlações para cálculo das propriedades do 

petróleo ou pela consideração de que o gradiente de tensão é uniforme em toda 

a região dos eletrodos. Assim, é aceitável a consideração de regime quase 

estacionário para o cálculo de tc na avaliação da influência das variáveis 

operacionais. 

 

As emulsões reais apresentam uma distribuição de tamanho de gotas 

caracterizada por um tamanho médio am. Assumindo que a distância entre as 

gotas é igual para qualquer par de gotas e é função do tamanho médio delas, 



 

 100

conforme a equação 6.4.8, pode-se calcular o tempo entre as colisões para uma 

dada emulsão com tamanhos de gotas diferentes e distância fixa entre elas, 

para a hipótese de regime quase estacionário. 

 

Para o caso estudado, os gráficos da Figura 6.4.2 ajudam a explicar como o 

processo de colisão e coalescência das gotas é influenciado pelas variáveis 

operacionais avaliadas: temperatura, gradiente de tensão e concentração de 

água. O aumento no valor dessas variáveis diminui o tempo entre as colisões 

entre as gotas, que tem como conseqüência um aumento na eficiência da 

separação. No entanto, custos de investimentos ou operacionais devem ser 

levados em conta, pois o aumento nos valores destas variáveis operacionais 

leva a maior eficiência na separação, mas também aumenta os custos. 
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Figura 6.4.3 - Tempo entre colisões versus raio das gotas para diferentes temperaturas, 
concentrações de água e gradientes de tensão para emulsão com a mesma distância entre as 
gotas. 
 
Para operar a temperaturas mais altas é necessário também pressões mais 

altas para que a água permaneça no estado líquido. Para tanto, certas 
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especificações devem ser mais rigorosas, por exemplo: maior espessura da 

parede metálica do vaso, maior potência da bomba de recalque de petróleo, 

levando a um maior custo de investimento e de operação. 

 

Maior gradiente de tensão implica em equipamentos elétricos mais robustos, 

isolantes elétricos mais apropriados e maior consumo de energia elétrica. 

 

Maior concentração de água pode ser conseguida através da maior reciclagem 

de salmoura usada no próprio vaso conforme mencionado na Figura 3.4.5., aqui 

reproduzida. Nesse caso, o consumo de água é reduzido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3.4.5 - Esquema com dois estágios de dessalgação com maior grau de reciclagem de 

água. 

 

O tempo entre colisões tc aumenta com o aumento da viscosidade da fase 

contínua, como mostra a equação 6.4.7. Para a situação de operação com 

petróleo mais viscoso, maior concentração de água pode ser usada para 

diminuir a distância entre as gotas, compensando o efeito negativo da maior 

viscosidade. Maior concentração de água pode ser obtida com maior reciclagem 

de água no processo. 

 

Os fabricantes de dessalgadoras estão adotando um percentual maior de água 

de mistura em seus projetos para petróleos mais pesados e mais viscosos. 

Saída de 
petróleo 

Entrada de 
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6.5 CRITÉRIO ADOTADO PARA A COALESCÊNCIA DAS GOTAS 
 

Os dois critérios apresentados no capítulo 3, item 3.3.4, mostram que gotas de 

menor raio apresentam maior dificuldade para a coalescência.  

 

Neste trabalho, segue-se a abordagem de Schramm (1992), segundo a qual as 

gotas menores podem ter energia cinética menor que a energia de repulsão, não 

se consolidando a coalescência; sendo, portanto, considerado que a 

coalescência das gotas somente ocorre quando a sua energia cinética é maior 

que a energia resultante de repulsão. 

 

A energia resultante de repulsão é calculada como a diferença entre a parcela 

de energia de repulsão, obtida a partir dos dados do trabalho de Boyson & 

Pashley (2007), e a parcela de energia de atração calculada conforme Ross & 

Morrison, (1988).  

 

Boyson & Pashley (2007) calcularam a força de repulsão da teoria DLVO, 

usando a equação de Poisson-Boltzmann, para gotas de bromododecano. Eles  

apresentaram um gráfico da relação entre a força de repulsão e o raio da gota 

(F/a) em função da distância entre as suas superfícies. A faixa das distâncias 

considerada foi de 10 a 1 nanômetros. O presente trabalho utiliza esse gráfico 

como base para a estimativa da energia de repulsão em função do raio da gota, 

resultando em Er = 2,16 x 10-11 x a (J).  

 

Ross & Morrison, (1988) recomendam o cálculo da energia de atração utilizando 

a teoria de Hamaker. Conforme mostrado no capítulo 3, item 3.3.5.1, Eatr =  

l
axdG 12

1035,4
12

20−−=Δ , que resulta em Eatr = 0,3625 x 10-11 x a (J), para l = 1 nm.  A 

energia repulsiva, que é a diferença entre a parcela da energia de repulsão e a 

parcela da energia de atração, fica Erep = 1,7975 x 10-11 x a (J).  
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A Tabela 6.5.1 mostra os resultados das energias de repulsão e de atração em 

função do raio da gota. A energia resultante, que é considerada a barreira 

repulsiva, será o parâmetro de comparação para definir se a colisão 

efetivamente ocorrerá e se as gotas coalescerão. 

 
Tabela 6.5.1 - Energia repulsiva resultante da energia de repulsão (DLVO) e a energia de 

atração (Hamaker) 

Raio da gota (μm) 

 

2 

 

3 4 5 6 7 8 10 

Energia de 

repulsão (10-17 J) 
4,5 6,7 9,0 11,2 13,5 15,7 18,0 22,5 

Energia de 

atração (10-17 J) 
0,7 1,1 1,5 1,8 2,2 2,5 2,9 3,6 

Energia 

resultante(10-17 J) 
3,8 5,6 7,5 9,4 11,3 13,8 15,1 18,9 

 

 

 6.6 CÁLCULO DA ENERGIA CINÉTICA - RAIO DAS GOTAS QUE 
COALESCEM 
 
A Tabela 6.2.2, apresentada previamente, mostra as velocidades das gotas 

calculadas imediatamente antes das colisões para o caso em estudo, emulsão 

homogênea ideal com gotas de mesmo raio, contendo 7% em volume de água e 

na temperatura de processo de120 oC. Com essas velocidades calcula-se a 

energia cinética em função do raio das gotas e do gradiente de tensão. Os 

resultados estão mostrados na Figura 6.6.1. A curva da energia de repulsão, 

conforme resultados apresentados na Tabela 6.5.1, também foi incluída na 

Figura 6.6.1. 
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Energia cinética das gotas na colisão
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Figura 6.6.1 - Energia cinética e energia de  

repulsão das gotas imediatamente antes da 

colisão.  

Figura 6.6.2 - Raio crítico das gotas em 

função do gradiente de tensão aplicado.

 

Por interpolação são obtidos os raios críticos, onde a energia cinética é igual à 

energia de repulsão. Para cada gradiente de tensão aplicado, o raio crítico é 

aquele abaixo do qual as gotas não coalescem. Os resultados estão na Figura 

6.6.2 e na Tabela 6.6.1.  

 
Tabela 6.6.1 - Raio crítico em função do gradiente de tensão aplicado. 

Eo (kV/cm) 0,35 0,5 1,0 1,5 2,0 

Raio (micra) 7,40 5,98 4,00 3,46 3,14 

 

Com o aumento do gradiente de tensão de 0,5 para 1,0 kV/cm, gotas com raio 

entre 4,00 e 5,98 μm também a coalesceriam, havendo, portanto, aumento no 

volume de água separada.  

 

Para o aumento do gradiente de tensão de 1,0 para 2,0 kV/cm, as gotas que 

também coalesceriam seriam aquelas com raio entre 4,0 e 3,14 μm. O aumento 

do gradiente de tensão gera aumento no consumo de energia elétrica e, além 

disso, tem como limitante técnico o gradiente de tensão crítico que leva à ruptura 

das gotas. 
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6.7 DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE GOTAS NA ENTRADA DA 
DESSALGADORA 
 
As distribuições de tamanho das gotas da emulsão na entrada da dessalgadora 

adotadas neste trabalho são aquelas apresentadas por Bhardwaj & Hartland 

(1994) como Tight emulsion e Medium emulsion.  

 

Com a distribuição do número de gotas em função do raio, calcula-se a 

distribuição acumulada por número de gotas e a distribuição volumétrica 

acumulada. 

 

A fração numérica acumulada e a fração volumétrica acumulada de gotas com 

raio menor que a são, respectivamente, w1 e w2. Assim, a probabilidade das 

gotas de raio menor ou igual a a colidirem com outras gotas também de raio 

menor ou igual a a é w1
2 e a sua fração volumétrica é w2w1

2.  

 

Assumindo que a não efetivação da coalescência das gotas somente ocorre 

quando uma gota de raio menor ou igual a a colide com outra também de raio 

menor ou igual a a, w2w1
2 representa a fração volumétrica das gotas que não 

coalesceram e que não serão separadas, permanecendo na mistura.  

 

Considerando que a mistura contem 7% de água em volume na entrada da 

dessalgadora, a fração volumétrica das gotas que não coalescem em relação ao 

volume de petróleo é calculado multiplicando-se os valores de w2w1
2 por 0,07. 

Este resultado é o BSW esperado na corrente de saída da dessalgadora em 

função do raio crítico. A Tabela 6.7.1 mostra os resultados para a Tight emulsion 

e a tabela 6.7.2 apresenta os resultados para a Medium emulsion. 

 

Assim, para as emulsões apresentadas por Bhardwaj & Hartland (1994), as 

Tabelas 6.7.1 e 6.7.2 mostram o volume de água que não é separada e o BSW 

calculado para cada raio das gotas. 
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Tabela 6.7.1 - BSW teórico na saída em função do raio crítico para a Tight emulsion. 

 

Raio a das gotas (μm) 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 

Probabilidade de choque entre duas 

gotas com raio menor que a 0,13 0,29 0,49 0,68 0,85 

 

Distribuição volumétrica acumulada (%) 3,57 8,13 17,95 33,31 53,20 

Volume acumulado que não coalesce 

(%) 0,48 2,37 8,76 22,69 45,09 

BSW calculado na saída do tratamento 

(% vol.) 0,03 0,17 0,61 1,59 3,16 

 

Tabela 6.7.2. BSW teórico na saída em função do raio crítico para a Medium emulsion. 

 

Raio da gota (μm) 
2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 

 

Volume acumulado que não coalesce 

(%) 

- 0,0000 0,0075 1,0304 16,247 

BSW calculado na saída do tratamento 

(% vol,) 
- 0,0000 0,0005 0,0721 1,1373 

 

 

Para o gradiente de tensão de 1,0 kV/cm, normal nas dessalgadoras, as gotas 

com raio maior que 4,0 μm coalesceriam e seriam separadas da mistura. Para a 

Tight emulsion resultaria BSW de aproximadamente 0,6% e para a Medium 

emulsion resultaria BSW menor que 0,1%. Esses resultados teóricos estão 

coerentes com a faixa de resultados da operação normal das dessalgadoras 

cuja faixa de BSW no petróleo tratado normalmente está na faixa de 0,1 a 0,6 % 

em volume.   
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6.8 ESCOAMENTO DA MISTURA NO INTERIOR DA DESSALGADORA DE 
ALTA VELOCIDADE. 
 

As dessalgadoras de alta velocidade são projetadas em módulos, os quais são 

colocados num mesmo vaso. Normalmente cada módulo tem a capacidade de 

processar cerca de 2400 m3/d de petróleo.  

 

Em cada módulo, conforme pode ser visto na Figura 5.4.2, a mistura 

petróleo/água é alimentada através de uma válvula de distribuição. Essa válvula 

possui uma abertura horizontal por onde a mistura escoa horizontalmente e 

radialmente no espaço entre os eletrodos. A salmoura separada deixa o vaso na 

parte inferior e o petróleo tratado é coletado através de tubulação horizontal 

colocada na parte superior do vaso. Esquematicamente, cada módulo pode ser 

representado conforme a Figura 6.8.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 6.8.1- Esquema do escoamento da mistura no interior da dessalgadora. 

 

As dimensões das dessalgadoras estudadas neste trabalho são 

aproximadamente: 

- raio da válvula distribuidora : 0,15 m; 

- abertura da válvula distribuidora : 0,025 m; 

- raio dos eletrodos : 1,15 m; 

- distância entre os eletrodos : 0,20 m 
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Neste trabalho, será considerado que a fase contínua escoa radialmente e 

horizontalmente até o final dos eletrodos e, a partir daí, escoa verticalmente até 

o tubo coletor. Nas dessalgadoras são instaladas chapas defletoras sobre as 

varetas dos eletrodos, cuja função é impedir que a fase contínua deixe o espaço 

entre os eletrodos antes de completar o percurso horizontal, o que justifica a 

hipótese de escoamento horizontal. Para cálculo da velocidade horizontal, 

considera-se que a fase contínua escoa desde a abertura circular da válvula 

distribuidora formando um tronco de cone cuja base é representada pela 

distância entre os eletrodos. 

 

O esquema do escoamento da fase contínua é mostrado na Figura 6.8.2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.8.2 - Escoamento da fase contínua na envoltória dos eletrodos. 

 

A equação 6.8.1 mostra a velocidade horizontal (vh) da fase contínua em função 

da distância da saída da válvula distribuidora até a posição desejada, para a 

vazão de 2400 m3/d. 

 

vh = 0,0278/(0,0235 + 0,322 z + 1,10 z2) (m/s)                                              (6.8.1) 

 

onde z é a distância entre a saída do distribuidor  e o final dos eletrodos. 

 

O tempo para a fase contínua percorrer o espaço entre a saída da válvula 

distribuidora e o final dos eletrodos é: 

0,15m 

válvula 
distribuidora 

Espaço do 
escoamento da 
fase contínua 

Distância entre os 
eletrodos de 0,20m 

Raio do conjunto de eletrodos de 1,15m 

Eletrodo inferior 

Eletrodo superior 
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 t = ∫
m

h dzv
0,1

0

)/1(                                                                                                 (6.8.2) 

 que resulta em  20 segundos. 

 

A emulsão é injetada nesta envoltória pela válvula distribuidora, cuja posição é 

média entre os eletrodos, a 10 cm do eletrodo inferior que é considerado o limite 

inferior da envoltória. Assim, as gotas de água necessitam percorrer 

verticalmente, para baixo, 10 cm no tempo máximo de 20 segundos para 

deixarem a envoltória e serem separadas da fase contínua. Aquelas gotas de 

maior tamanho, que percorrerem essa distância vertical serão separadas nesta 

etapa. Aquelas que não se separaram na região dos eletrodos escoam junto 

com a fase contínua, fazendo um percurso vertical como mostrado na Figura 

6.8.1..  

 

A velocidade de escoamento da fase contínua pode ser calculada na seção 

horizontal correspondente à posição do eletrodo superior. Assumindo o diâmetro 

normal das dessalgadoras comerciais igual a 3,66 m e o comprimento de cada 

módulo de 3,66 + 1,00 = 4,66 m, a área A desta seção corresponde a 16,63 m2. 

A velocidade de escoamento vertical (vv) é Q/A = 0,0278/16,63 = 0,00167 m/s 

para a vazão Q igual a 2400 m3/d em cada módulo. Esta velocidade está 

coerente com o tempo de residência global calculado para o volume total das 

dessalgadoras comerciais que é aproximadamente 30 minutos. 

 

Dessa forma, as gotas que não se separaram no espaço entre os eletrodos 

poderão separar-se da fase contínua, caso sua velocidade terminal de Stokes 

(vs), cujo sentido é para baixo, tenha valor absoluto maior que vv, cujo sentido é 

para cima.  

 

Para a temperatura de 120 oC, vs = 216 103 a2 . Para vs = vv, o raio a é igual a 88 

micra. Assim, as gotas com raio maior que 88 micra são separadas da fase 

contínua. As gotas menores permanecem na fase contínua e escoam para fora 
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do vaso, constituindo o BSW (Basic Sediment and Water), que representa a 

quantidade de água no petróleo na saída do tratamento. 

 

Pode-se calcular a posição das gotas considerando as seqüências 

colisão/coalescência, formação de nova gota de raio equivalente à soma dos 

volumes das gotas iniciais, nova colisão/coalescência, até que a gota resultante 

tenha raio suficiente para que a sua velocidade terminal de Stokes force a sua 

sedimentação. Dependendo do tamanho das gotas, um maior número de 

colisões é necessário para atingir o raio suficiente para que a velocidade 

terminal de Stokes provoque a sua sedimentação.  

 
Esse cálculo pode ser desenvolvido empregando a equação 3.3.8 para a 

velocidade terminal de Stokes (vs), a equação 6.4.2 para o tempo entre colisões 

tc, a equação 6.4.3 para a distância inicial entre as gotas e a equação 6.5.1 para 

a velocidade da fase contínua na direção horizontal. Foi considerado, numa 

mesma vertical, que, simultaneamente, cada par de gotas de mesmo raio 

coalescem resultando em uma nova gota de raio equivalente à soma dos seus 

volumes e que, sucessivamente as gotas adjacentes resultantes continuam o 

processo de coalescência. A distância entre as gotas formadas continua a 

respeitar a equação 6.4.3. Após cada etapa colisão/coalescência é calculada a 

soma dos tempos de colisão e a posição da gota resultante após a coalescência. 

É, então, aplicada a equação da velocidade terminal de Stokes para calculo da 

posição vertical da gota, considerando a diferença entre o tempo total (20 

segundos) e o tempo já consumido nas colisões. Com isso, tem-se a posição 

vertical da gota inicial, que deixou a válvula distribuidora na sua posição central 

e que se compôs com as outras gotas com as quais colidiu e coalesceu. A 

Figura 6.8.3 mostra o resultado desses cálculos para o caso em estudo, para 

emulsão homogênea ideal com gotas de  raio inicial de 5 μm, temperatura do 

processo de 120 oC, concentração de água de 7% em volume, para cada 

gradiente de tensão. 
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Posição vertical calculada para a gota de 5 micra
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Figura 6.8.3 - Posição vertical calculada das gotas de água submetidas a diferentes gradientes 
de tensão, para a mistura de petróleos deste estudo, emulsão homogênea ideal com raio de 5 
μm, a 120 oC e 7% em volume de água. 
 
 
Na ausência de gradiente de tensão não há colisão/coalescência pois as gotas, 

sendo iguais, possuem a mesma velocidade vertical. O deslocamento vertical 

ocorre somente pela ação da velocidade terminal de Stokes para a gota de 5 

μm, e é muito pequeno. Não haveria qualquer separação de água. 

 

Para gradiente de tensão de 0,35 kV/cm, o tempo entre as colisões é da ordem 

de 1,20 segundos e o número de colisões não é suficiente para que a gota 

resultante atinja um raio para o qual a velocidade de sedimentação faça com 

que ela percorra a distância vertical de 10 cm e saia da envoltória. Também não 

haveria separação nesse caso. 

 

Para os casos de gradientes de tensão de 0,5 a 2,0 kV/cm, a separação 

ocorreria.  

 

É interessante observar que a trajetória das gotas é próxima para gradientes de 

tensão de 1,0 kV/cm; 1,5 kV/cm e 2,0 kV/cm, ou seja, para esse caso estudado, 

o aumento no gradiente de tensão acima de 1,0 kV/cm implicaria em aumento 

de custos sem benefícios significativos. Para as dessalgadoras comerciais, o 
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gradiente de tensão de projeto varia de 1,0 a 2,0 kV/cm, dependendo do caso. É 

também importante mencionar que o gradiente de tensão efetivamente presente 

entre os eletrodos é inferior àquele da saída do transformador externo em 

função de perdas elétricas e da própria condutividade da emulsão. 

 

 
7.  MODELAGEM MATEMÁTICA BASEADA EM AUTÔMATOS 

CELULARES 
 

7.1 CONCEITOS BÁSICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MODELO 
 

Foi desenvolvido um modelo com base nos conceitos de autômatos celulares de 

modo a representar o conjunto de gotas durante a separação da emulsão 

água/óleo no processo de dessalgação. Na simulação utilizando este modelo, 

pode-se visualizar o processo de colisão, testar e determinar os parâmetros 

ótimos do processo.  

 

O conceito de autômatos celulares foi introduzido por Newmann (1970) e 

consiste numa sequência de elementos carregando valores discretos arranjados 

numa matriz. A alteração desses valores depende das relações matemáticas 

aplicadas sobre esses elementos numa mesma célula e da interação com as 

células vizinhas. Wolfram (1983) em sua discussão sobre autômatos celulares 

como sistemas de mecânica estatística estabeleceu que sistemas físicos 

contendo muitos elementos discretos com interações locais são 

convenientemente modelados como autômatos celulares.  

 

A aplicação de autômatos celulares a sistemas mais complexos é recente, 

devido à maior disponibilidade dos recursos computacionais. Como exemplo, 

pode-se citar Ohgai et al (2007) que aplicaram esse conceito para estudar os 

efeitos de acidentes (explosão) sobre um determinado ambiente físico; Guo e 

Huang (2008) que simularam a evacuação de pedestres; Alexandridis et al 
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(2008) que estudaram a predição do alastramento do fogo na floresta e Ferraz e 

Herrmann (2008) que estudam o efeito da propagação de danos. 

 

O espaço de simulação do modelo implementado consiste num conjunto de 

células que compõem um paralelepípedo com dadas dimensões (Figura 7.1.1). 

Neste caso, a altura é fixa e corresponde ao espaço de aplicação do gradiente 

de tensão, sendo dividida em 1143 células de 0,1 mm cada, onde a largura e a 

profundidade são parâmetros do programa, variando de 300 a 600 μm. Assim, 

uma célula corresponde a uma fatia horizontal do paralelepípedo. 

 
Figura 7.1.1 - Esquema geral das células. 

 

O conjunto de células é posicionado em frente ao bocal da vávula dsitribuidora 

de emulsão e se desloca horizontalmente, na perspectiva Lagrangeana, entre os 

eletrodos, até o final do espaço de aplicação do campo elétrico, conforme 

mostra a Figura 7.1.2. 

 

Inicialmente, uma emulsão de água em óleo, com uma dada distribuição de 

tamanho de gotas e concentração de água definidas pelo usuário, é injetada 

aleatoriamente nas células que ficam na frente do bocal da válvula distribuidora. 

Largura 
400 μm 

Altura do 
conjunto  

de células: 
114,3 mm 

Profundidade 
400 μm 

Célula de 
100X400x400 μm 

Y

X 

Z 
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Figura 7.1.2 - Esquema do arranjo do conjunto de células autômatas no espaço entre os 

eletrodos e seu deslocamento na perspectiva Lagrangeana. 

 

A emulsão é submetida às forças de atração entre as gotas durante 20 

segundos, que é o tempo para que a emulsão escoe horizontalmente e saia do 

espaço entre os eletrodos e da ação do gradiente de tensão. O regime quase 

estacionário é considerado em função da grande redução no tempo de 

processamento computacional. Assim, são utilizadas as equações 6.4.1 a 6.4.3 

para os cálculos das velocidades de deslocamento das gotas. Ocorrem as 

colisões entre as gotas formando gotas maiores, as quais decantam e são 

separadas da mistura.  

 

O estado de uma célula depende da localização e do tamanho de cada gota da 

célula. O próximo estado de uma célula é calculado obtendo-se o novo tamanho 

e a nova localização de cada gota da célula. Move-se uma gota por vez, 

“congelando” todas as demais gotas do sistema. Cada iteração consiste de dois 

passos. Primeiramente determina-se o deslocamento ao longo dos eixos x, y e z 

para cada gota de uma dada célula. O deslocamento vertical no eixo y é 

calculado através da velocidade resultante da aplicação das equações 6.4.1 a 

6.4.3 a todas as gotas da vizinhança. O deslocamento horizontal nos eixos x e z 

é decorrente da ação de alinhamento inicial das gotas e da aplicação de 

componente horizontal da força de atração.  

 

Conjunto de células 
autômatas  

Eletrodo superior 

Eletrodo inferior 

  bocal 
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O alinhamento vertical é provocado pelo gradiente de tensão elétrico, conforme 

mostrado na Figura 3.4.2 (Sjöblom et al. 2003). Foi considerado que o 

alinhamento vertical inicial ocorre de modo que a distância entre as linhas de 

centro de duas filas adjacentes de gotas seja de 1,91 vezes o diâmetro médio 

das gotas, o que representa a distância entre as gotas num arranjo cúbico. A 

componente horizontal da força de atração, com valor arbitrário, é aplicada para 

simular o efeito da turbulência decorrente do escoamento da mistura. 

  

Em seguida, verificam-se quais gotas sofreram colisão, determinando-se o novo 

tamanho e nova posição da gota formada. 

 

A emulsão, cuja distribuição de tamanho foi escolhida, é injetada aleatoriamente 

no conjunto de células que se encontra em frente da válvula distribuidora. Os 

cálculos são repetidos pelo menos 5 vezes para cada situação, de modo a 

amortecer os desvios nos resultados decorrentes da posição vertical das gotas 

de maior diâmetro. 

 

Neste trabalho, cada iteração corresponde ao intervalo de 1 milésimo de 

segundo, sendo necessárias vinte mil iterações para cobrir o tempo de 20 

segundos em que a emulsão está sob a ação do gradiente de tensão. No final, o 

volume das gotas pequenas que permaneceram na mistura é calculado, 

permitindo obter a eficiência da separação. O conjunto de células é mantido 

geometricamente fixo, ou seja, não são considerados os deslocamentos 

horizontal e vertical devidos aos aumentos de área de escoamento decorrentes 

da forma geométrica real do módulo de dessalgação. Caso fosse considerado o 

aumento na área da seção do conjunto de células haveria dois efeitos contrários. 

O primeiro com tendência a reduzir a intensidade das forças de atração em 

função do aumento da distância entre as gotas e o segundo com tendência a 

aumentar a probabilidade de choques entre as gotas devido à turbulência do 

deslocamento horizontal. 
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 Considera-se que gotas de raio menor ou igual a 4 micra não coalescem 

quando se chocam com outra de raio também menor ou igual a 4 micra, de 

acordo com o capítulo 6.6. Para o caso estudado, considera-se também que as 

gotas formadas com raio maior que 88 micra podem ser separadas da mistura 

por ação da gravidade, conforme definido no item 6.8. 

 

As equações do modelo matemático foram desenvolvidas tendo a temperatura, 

o gradiente de tensão elétrico, a concentração de água e a distribuição de 

tamanho de gotas como parâmetros, permitindo simular o efeito da variação de 

cada um deles na separação da emulsão.   

 

As bases do modelo e os seus ajustes para a condição física real do processo 

foram desenvolvidos pelo autor deste trabalho, e o programa computacional que 

utiliza os conceitos de autômatos celulares e permite o acompanhamento visual 

de todo o processo foi elaborado pelo Prof. Dr. Cândido Xavier, que autorizou a 

apresentação do código fonte, que é apresentado no Anexo 3. 

 

A Figura 7.1.3 mostra a situação inicial, duas etapas intermediárias e a situação 

final da simulação de um caso estudado e permite ver a densidade inicial de 

gotas e a formação das gotas maiores que decantam e se separam da mistura. 

Os cálculos são realizados em três dimensões e as imagens das gotas são 

gravadas na tela em duas dimensões, para reduzir o tempo computacional. O 

modelo também permite a gravação das imagens das gotas em três dimensões 

e alteração do ponto de vista, girando o conjunto de células e permitindo ver 

aquelas situações onde há sobreposição de imagens das gotas em planos 

diferentes e aquelas onde há efetiva colisão das gotas.  
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Figura 7.1.3 - Telas gravadas de etapas da simulação de caso específico de separação de 

emulsão.  

 

7.2. RESULTADOS DO MODELO BASEADO EM AUTÔMATOS CELULARES  
 

Os resultados apresentados neste trabalho consideram a temperatura fixada em 

120 oC, que é a temperatura normalmente usada no processo industrial. O 

primeiro objetivo foi testar o modelo matemático para as outras variáveis 

operacionais. As equações 6.4.4 e 6.4.5 são usadas para os cálculos das 

velocidades de deslocamento das gotas. 

 

v1 = 2,15 105 a1
2 + 1,83 101 E0

2 a1
3 a2

2 l-4                                                     (6.4.4) 

 

v2 = 2,15 105 a2
2 + 1,83 101 E0

2 a1
2 a2

3 l-4                                                     (6.4.5) 

 

A primeira etapa dos testes do programa computacional foi realizada para 

verificar a influência das bordas e para definir o valor das dimensões, largura e 

profundidade, do conjunto de células.  
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Foram realizados 5 conjuntos de cálculos para cada condição testada, sempre 

com o tempo de 20 segundos para a permanência da mistura sob a ação do 

gradiente de tensão, ou seja, com vinte mil iterações de cálculo de 10-3 

segundos. 

  

 7.2.1 Influência das bordas 
 

A premissa inicial foi de que a largura e profundidade do conjunto de células 

devem ser maiores que o diâmetro da maior gota formada, o qual possui raio da 

ordem de 150 μm. A altura do conjunto de células é mantida constante em 114,3 

mm. Como o tempo computacional aumenta significativamente com o número de 

gotas, procurou-se trabalhar com as menores dimensões para largura e 

profundidade do conjunto de células, sem comprometer a precisão dos 

resultados. Para a distribuição de tamanho de gotas menor, Tight emulsion 

(Bhardwaj & Hartland, 1994), com 7% de água e largura e profundidade do 

conjunto de células de 400 μm x 400 μm, onde o número inicial de gotas 

(elementos discretos) foi de 646 mil, para as 254 células que recebem a 

emulsão da válvula distribuidora. 

 

A Tabela 7.2.1 apresenta a média e o desvio padrão de 5 experimentos para 

cada tamanho do conjunto de células, para E0 = 1,0 kV/cm, X=0,07 e distribuição 

de tamanho de gotas referente à Medium Emulsion. 

 
Tabela 7.2.1 - Padronização do tamanho do conjunto de células 

BSW (% vol) Eficiência de Desidratação (%) Largura e 

profundidade 

do conjunto 

de células 
Média Desvio padrão / média Média 

Desvio padrão 

/média 

300 x 300 0,15 0,33 97,75 0,008 

400 x 400 0,10 0,24 98,57 0,004 

500 x 500 0,08 0,18 98,86 0,002 

600 x 600 0,13 0,20 98,16 0,004 
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A aleatoriedade na distribuição da emulsão é responsável pelos desvios nos 

resultados dos cálculos. Caso as gotas maiores da emulsão sejam inicialmente 

posicionadas na parte superior do conjunto de células, elas tenderão a absorver 

maior número de gotas menores que estejam em posição inferior, resultando em 

menor volume de água não separada.  

 

A razão do desvio padrão sobre a média é usada para mostrar a dispersão dos 

resultados. Para dimensões menores, como o volume de água e a quantidade 

de gotas são menores, há tendência de ocorrer maior dispersão causada pela 

aleatoriedade da distribuição da emulsão.  

 

O tamanho das células foi padronizado para a verificação da sensibilidade dos 

parâmetros do modelo e do processo em 100 μm x 400 μm x 400 μm, com 1143 

células, ou seja, a altura do conjunto de células foi de 114,3 mm. 

 

7.2.2 Influência da concentração de água na separação da emulsão 

 
Foram fixados o gradiente de tensão em 1,0 kV/cm, a distribuição de tamanho 

de gotas referente à Medium Emulsion e o tamanho das células em 

100x400x400 μm. As Figuras 7.2.1 e 7.2.2 representam a média e o desvio 

padrão de 5 experimentos para cada concentração de água e mostram que a 

eficiência de separação aumenta e o BSW diminui com o aumento na 

concentração de água, o que está coerente com os fundamentos teóricos do 

processo. Mostram também que os resultados numéricos estão coerentes com 

os testes de campo mostrados no capítulo 5. 
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Eficiência de desidratação versus 
concentração de água para Eo=1.0 kV/cm
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Figura 7.2.1 - Influência da concentração de 

água na eficiência de desidratação      

Figura 7.2.2 - Influência da concentração de 

água no BSW 

 
7.2.3 Influência do gradiente de tensão elétrica na separação da emulsão 
 

Foram fixados a concentração de água em 7%, a distribuição de tamanho de 

gotas referente à Medium Emulsion e o tamanho das células em 100x400x400 

μm. A Figura 7.2.3 representa a média e o desvio padrão de 5 experimentos 

para cada gradiente de tensão e mostra que a eficiência de separação aumenta 

e o BSW diminui com o aumento no gradiente de tensão. Os resultados para o 

gradiente de tensão de 1,0 kV/cm e 1,5 kV/cm são praticamente iguais, 

indicando que, a partir desse valor, o aumento no gradiente de tensão não mais 

tem influência na separação da mistura.  A melhor situação operacional é aquela 

em que o gradiente de tensão é o menor possível e apresente uma eficiência de 

separação adequada de modo a obter menor consumo de energia elétrica e 

menor risco de problema elétrico. 

 

A Figura 7.2.4 apresenta a evolução da separação da água com o tempo e 

mostra que ela ocorre principalmente no início do processo. Nessa fase inicial, é 

mais nítida a influência do aumento do gradiente de tensão na redução do BSW 

e, consequentemente, no aumento da eficiência de separação. Também nessa 

figura pode-se ver que os resultados para 1,0 kV/cm e para 1,5 kV/cm são muito 

próximos. 
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Eficiência de Desidratação versus 
gradiente de tensão para X=0.07 
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Figura 7.2.3 - Influência do gradiente de 

tensão na eficiência de desidratação   

Figura 7.2.4 - Evolução da separação para 

gradiente de tensão variável 

 

7.2.4 Influência da distribuição de tamanhos de gotas na separação da 
emulsão 
 
Nessa condição, a concentração de água foi mantida em 7%, o gradiente de 

tensão foi em 1,0 kV/cm e o tamanho das células em 100x400x400 μm, 

simulando a mudança do tamanho das gotas das emulsões. A Figura 7.2.5 

representa a média e o desvio padrão de 5 resultados para cada gradiente de 

tensão e mostra que a eficiência de separação é maior para a Medium Emulsion, 

cujo tamanho médio das gotas é maior que a Tight Emulsion. 

Influência do tamanho das gotas na 
separação da emulsão
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Figura 7.2.5 - Influência do tamanho das gotas na eficiência de desidratação 

 

Essa conclusão está coerente com a abordagem teórica de dessalgação que 

afirma que a emulsão é mais difícil de ser separada quando a energia de mistura 
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é aumentada, através do aumento do ΔP na válvula misturadora. Os valores 

numéricos também estão de acordo com os valores normais de operação, 

conforme mostrado no capítulo 5. 

 
 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
O estudo do processo de dessalgação de petróleo realizado em escala de 

bancada e no processo industrial levou às conclusões descritas a seguir. 

 
Os experimentos realizados em escala de laboratório usando o equipamento 

“Turbiscan” na temperatura de 35 oC e sem a ação de campo elétrico, 

mostraram que as emulsões em que a água de mistura foi a salmoura reciclada 

do primeiro e do segundo estágio da dessalgadora (salmouras 1 e 2)  separam 

mais facilmente que aquelas formadas com a água retificada.  

 

As análises de compostos orgânicos totais mostraram que o TOC das salmouras 

1 e 2 amostradas na unidade industrial apresentaram valores praticamente 

iguais. 

 
Os experimentos realizados na unidade industrial apresentaram eficiências de 

desidratação praticamente iguais para os dois estágios da dessalgadora, no 

primeiro ensaio (corrida 1) de longa duração (30 dias). No segundo ensaio (10 

dias, denominado de corrida 2),  a eficiência da desidratação no segundo 

estágio (água RACI) foi maior que no primeiro (água de retificação). Indicando 

que não houve maior dificuldade na separação das emulsões formadas com a 

água de retificação em relação àquelas emulsões formadas com a salmoura 1 

ou com a água da RACI, o que está coerente com os resultados dos testes de 

laboratório realizados com o Turbiscan. 
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Os resultados dos experimentos de laboratório para verificar a influência do tipo 

de água na separação das emulsões formadas; os resultados de TOC 

praticamente iguais para as salmouras 1 e 2 e os resultados dos experimentos 

na unidade industrial mostram que não haveria maior dificuldade na separação 

das emulsões no caso de usar maior reciclagem de água de mistura. O 

aproveitamento da salmoura efluente do estágio reciclada como parte da água 

de mistura para o próprio estágio traria uma redução no consumo total de água 

para o processo. 

 

A recomendação é a realização de teste na unidade industrial com maior 

reciclagem de água de mistura, conforme o esquema mostrado na figura 3.4.5, 

com as modificações de projeto necessárias para a sua implantação. Esse teste 

comprovaria que a separação das emulsões não seria prejudicada e 

possibilitaria obter a razão ótima entre a salmoura reciclada e a água retificada 

para cada estágio. 

 

Os experimentos na unidade industrial mostraram que a eficiência de mistura 

apresentou valores baixos para o segundo estágio. O aumento na energia de 

mistura fornecida através da variação de pressão na válvula misturadora levaria 

a mistura mais eficiente e menor concentração de sal na saída desse estágio. 

 

O aumento no grau de reciclagem de água de mistura para as dessalgadoras, 

através da injeção da salmoura efluente como água de mistura no próprio 

estágio reduz o consumo de água retificada nas dessalgadoras, o que possibilita 

seu uso em outro local, e pode gerar uma substancial redução no consumo de 

água fresca da refinaria. 

 

O modelo matemático construído com base no balanço de forças que atuam nas 

gotas possibilita a previsão dos tempos para a coalescência de cada par de 

gotas e a influência das variáveis operacionais (temperatura, tamanho das 
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gotas, concentração de água de mistura e gradiente de tensão elétrica) neste 

processo. 

 

A hipótese de efetivação da coalescência quando a energia cinética é maior que 

a energia de repulsão mostrou-se adequada para o cálculo do volume de água 

não separada. Os volumes calculados para 1,0 kV/cm, que é o gradiente de 

tensão normalmente usado na dessalgadora de alta velocidade, apresentaram 

valores compatíveis com os resultados de operação da unidade industrial. 

 

O modelo desenvolvido com base nos autômatos celulares com as equações do 

balanço de forças possibilita a simulação e visualização do processo físico da 

seqüência das coalescências. Após o tempo físico correspondente ao 

escoamento horizontal da fase contínua, é possível fazer a contagem das gotas 

e calcular o volume de água não separado.  

 

Os resultados obtidos com a aplicação do modelo baseado em autômatos 

celulares mostraram que a influência de cada variável operacional estudada está 

coerente com os fundamentos teóricos do processo e são similares com os 

resultados da unidade industrial apresentados no capítulo 5.  

 

 

O modelo desenvolvido com base em autômatos celulares é inovador para esta 

aplicação e poderá ser usado em diversos outros problemas de engenharia 

química em que seja necessário aplicar cálculos microscópicos em sistemas 

contendo muitos elementos discretos com interações locais.  
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1 
 

TESTES NA UNIDADE INDUSTRIAL – CORRIDA 1 
 

Dados Originais obtidos das variáveis de processo e de resultados de ensaios de laboratório 
(reorganizados) 

 
todos os dados FILTRO DE  CRU CRU DESSALG CRU INTERMED. CRU Água O527 Água O50 T O527 T O502 deltaP OdeltaP O502

BSW SAL API BSW SAL BSW SAL
UPFILTROUPFILTROUPFILTROUPFV-5000UPFV-5000UPO-52714UPO-52714FC_50002
% vol mg/l %vol mg/l %vol mg/l m3/d m3/d %vol m3/d

1 4/23/2007 0:00 0.5 38 29.2 0.9 2 0.5 8 6600 422.7 6.4 400.0 134.32 126.87 0.72 0.41
2 4/24/2007 0:00 0.6 95 29.1 0.5 2 0.9 9 6606.9 425.0 6.4 400.0 134.17 126.85 0.73 0.41
3 4/25/2007 0:00 0.4 54 30.4 0.8 1 0.8 6 6621.4 416.6 6.3 398.2 136.79 129.42 0.72 0.42
4 4/26/2007 0:00 0.1 56 30.8 0.1 1 7 6639.2 291.4 4.4 394.2 140.13 132.24 0.70 0.42
5 4/27/2007 0:00 0.25 54 29.1 1 1 1 7 6640.1 400.5 6.0 385.5 134.94 127.27 0.73 0.42
6 4/28/2007 0:00 0.2 31 29 0.1 3 0.1 5 6640 400.7 6.0 388.6 131.99 124.90 0.73 0.42
7 4/29/2007 0:00 1.2 80 28.8 1.6 1 1.2 8 6639.7 404.4 6.1 390.8 130.04 123.25 0.74 0.42
8 4/30/2007 0:00 0.8 98 28.5 1.7 2 0.9 9 6640.3 417.4 6.3 395.4 127.77 121.86 0.74 0.42
9 5/1/2007 0:00 1 99 28.3 0.8 1 1 10 6621.1 417.7 6.3 400.0 131.12 124.85 0.73 0.41

10 5/2/2007 0:00 0.9 100 28.4 0.9 2 0.5 9 6560.9 414.6 6.3 400.0 136.09 129.34 0.72 0.41
11 5/3/2007 0:00 0.05 22 29.1 0.25 1 0.2 5.2 6620 395.8 6.0 384.2 136.98 131.25 0.72 0.39
12 5/4/2007 0:00 0.1 17.7 30 0.25 1 0.3 4.8 6635.2 409.6 6.2 386.7 138.33 131.30 0.72 0.42
13 5/5/2007 0:00 0.4 139 29.5 0.3 2 0.4 9 6635.5 425.0 6.4 399.9 137.84 130.81 0.73 0.42
14 5/6/2007 0:00 0.5 98 30 0.3 2 0.4 10 6634.2 424.4 6.4 400.0 136.61 130.11 0.73 0.42
15 5/7/2007 0:00 0.8 100 29.8 0.35 2 0.45 9 6634.8 417.9 6.3 397.2 136.33 129.23 0.73 0.42
16 5/8/2007 0:00 0.5 57 30 0.25 7 0.35 9 6634.5 439.2 6.6 419.2 135.36 128.57 0.74 0.42
17 5/9/2007 0:00 0.5 65 30.3 0.1 9 0.25 10 6619.7 415.6 6.3 399.5 134.87 127.23 0.73 0.42
18 5/10/2007 0:00 0.15 57 33.8 0.5 9 0.4 5 6635.1 409.3 6.2 398.7 133.25 126.52 0.72 0.46
19 5/11/2007 0:00 0.5 30 33.8 0.3 5 0.35 7 6635.4 413.1 6.2 400.0 132.22 125.86 0.72 0.50
20 5/12/2007 0:00 0.4 68 32.4 0.4 2 0.5 8 6608.3 415.4 6.3 400.0 130.39 124.39 0.72 0.49
21 5/13/2007 0:00 0.5 98 31.1 0.4 3 0.5 12 6542.6 420.2 6.4 397.7 133.80 127.15 0.71 0.48
22 5/14/2007 0:00 0.5 48 31.7 0.25 0.3 0.35 4 6576.9 417.8 6.4 393.0 135.98 128.24 0.72 0.49
23 5/15/2007 0:00 0.6 114 29.8 0.6 1 0.7 9 6584.8 422.3 6.4 393.3 136.01 128.52 0.72 0.49
24 5/16/2007 0:00 0.6 71 30.3 0.5 1 0.5 7 6585 419.3 6.4 393.5 123.31 118.54 0.72 0.49
25 5/17/2007 0:00 0.6 89 30.1 0.5 1 0.7 7 6585.5 355.1 5.4 336.1 132.11 126.44 0.71 0.48
26 5/18/2007 0:00 0.6 89 29.8 0.4 1 0.45 7 6584.9 356.0 5.4 339.7 130.26 124.26 0.71 0.48  



 

 

Dados após o tratamento 
 
 

removidos 12 FILTRO DE  CRU CRU DESSALG CRU INTERMED. CRU Água O527 Água O50 T O527 T O502 deltaP OdeltaP O502
dados BSW SAL API BSW SAL BSW SAL

UPFILTROUPFILTROUPFILTROUPFV-5000UPFV-5000UPO-52714UPO-52714FC_50002
% vol mg/l %vol mg/l %vol mg/l m3/d m3/d %vol m3/d

1 4/30/2007 0:00 0.8 98 28.5 1.7 2 0.9 9 6640.3 417.4 6.3 395.4 127.77 121.86 0.74 0.42
2 5/1/2007 0:00 1 99 28.3 0.8 1 1 10 6621.1 417.7 6.3 400.0 131.12 124.85 0.73 0.41
3 5/2/2007 0:00 0.9 100 28.4 0.9 2 0.5 9 6560.9 414.6 6.3 400.0 136.09 129.34 0.72 0.41
4 5/5/2007 0:00 0.4 139 29.5 0.3 2 0.4 9 6635.5 425.0 6.4 399.9 137.84 130.81 0.73 0.42
5 5/6/2007 0:00 0.5 98 30 0.3 2 0.4 10 6634.2 424.4 6.4 400.0 136.61 130.11 0.73 0.42
6 5/7/2007 0:00 0.8 100 29.8 0.35 2 0.45 9 6634.8 417.9 6.3 397.2 136.33 129.23 0.73 0.42
7 5/12/2007 0:00 0.4 68 32.4 0.4 2 0.5 8 6608.3 415.4 6.3 400.0 130.39 124.39 0.72 0.49
8 5/13/2007 0:00 0.5 98 31.1 0.4 3 0.5 12 6542.6 420.2 6.4 397.7 133.80 127.15 0.71 0.48
9 5/15/2007 0:00 0.6 114 29.8 0.6 1 0.7 9 6584.8 422.3 6.4 393.3 136.01 128.52 0.72 0.49

10 5/16/2007 0:00 0.6 71 30.3 0.5 1 0.5 7 6585 419.3 6.4 393.5 123.31 118.54 0.72 0.49
11 5/17/2007 0:00 0.6 89 30.1 0.5 1 0.7 7 6585.5 355.1 5.4 336.1 132.11 126.44 0.71 0.48
12 5/18/2007 0:00 0.6 89 29.8 0.4 1 0.45 7 6584.9 356.0 5.4 339.7 130.26 124.26 0.71 0.48  

 
 

Legenda 
 

FILTRO DE CRU : Petróleo na entrada da unidade 
CRU DESSALG : Petróleo após os dois estágios de dessalgação 
CRU INTERMED: Petróleo após o primeiro estágio de dessalgação 
FC_50002: Vazão de água retificada para o segundo estágio de dessalgação 
O527: Primeiro estágio de dessalgação 
O502: Segundo estágio de dessalgação 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2 
 

TESTES NA UNIDADE INDUSTRIAL – CORRIDA 1 
 

Dados Originais obtidos das variáveis de processo e de resultados de ensaios de laboratório (reorganizados) 
 

FILTRO DE  CRU CRU DESSALG CRU INTERMED. CRU PDI_50132PDI_50134TI_50101 TI_50102 Água  O-527 Água  O-502 Salmoura to
BSW SAL API BSW SAL BSW SAL kgf/cm2 kgf/cm2 oC oC fc_64019 fi_50008
UPFILTROUPFILTROUPFILTROUPFV-5000UPFV-5000UPO-52714UPO-52714FC_50002 DP valv. O-DP valv. O-O-527 O-502 m3d m3/d m3/d
% vol mg/l %vol mg/l %vol mg/l m3/d Água retif Água saída

1 10/6/2007 0.1 45 31 0.2 2 1 15 6549.8 0.68 0.44 141.3 124.7 239.9 230.5 470.4
2 10/7/2007 0.1 39 31.3 0.2 2.4 0.3 13 6550.4 0.68 0.44 139.4 122.2 240.0 198.5 438.5
3 10/8/2007 0.5 297 32.4 0.15 2 0.3 18 6549.4 0.68 0.44 138.7 120.7 240.0 173.4 413.4
4 10/9/2007 0.7 300 31.1 0.15 2 0.3 15 6550.2 0.68 0.44 137.8 122.6 265.6 214.0 479.7
5 10/10/2007 0.9 262 31.9 0.2 1 0.3 18 6549.3 0.68 0.44 137.5 121.8 243.8 259.1 502.9
6 10/11/2007 0.7 31.6 31.6 0.3 3 0.7 24 6550.1 0.68 0.45 139.4 125.1 250.0 287.5 537.5
7 10/12/2007 0.6 335 30.8 0.4 3 0.6 31 6549.5 0.68 0.45 141.3 126.9 250.0 300.1 550.1
8 10/13/2007 0.5 315 30.7 0.4 3 0.5 24 6550.5 0.68 0.45 137.3 122.7 250.0 291.9 541.9
9 10/14/2007 0.1 125 29.6 0.2 2 0.2 16 6830.8 0.74 0.48 137.3 120.1 250.0 281.9 531.9

10 10/15/2007 0.15 214 29.7 0.15 2 0.5 16 6559.8 0.70 0.46 137.5 126.2 321.4 164.3 485.7  
 

 
Dados após o tratamento 

 
FILTRO DE  CRU CRU DESSALG CRU INTERMED. CRU Água O527 Água O502 T O527 T O502 deltaP O527 deltaP O502
BSW SAL API BSW SAL BSW SAL
UPFILTROUPFILTROUPFILTROUPFV-5000UPFV-5000UPO-52714UPO-52714FC_50002
% vol mg/l %vol mg/l %vol mg/l m3/d m3/d m3/d %

1 10/6/2007 0.1 45 31 0.2 2 1 15 6549.8 239.9 230.5 141.3 124.7 0.68 0.44
2 10/7/2007 0.1 39 31.3 0.2 2.4 0.3 13 6550.4 240.0 198.5 139.4 122.2 0.68 0.44
3 10/8/2007 0.5 297 32.4 0.15 2 0.3 18 6549.4 240.0 173.4 138.7 120.7 0.68 0.44
4 10/9/2007 0.7 300 31.1 0.15 2 0.3 15 6550.2 265.6 214.0 137.8 122.6 0.68 0.44
5 10/10/2007 0.9 262 31.9 0.2 1 0.3 18 6549.3 243.8 259.1 137.5 121.8 0.68 0.44
6 10/12/2007 0.6 335 30.8 0.4 3 0.6 31 6549.5 250.0 300.1 141.3 126.9 0.68 0.45
7 10/13/2007 0.5 315 30.7 0.4 3 0.5 24 6550.5 250.0 291.9 137.3 122.7 0.68 0.45
8 10/14/2007 0.1 125 29.6 0.2 2 0.2 16 6830.8 250.0 281.9 137.3 120.1 0.74 0.48
9 10/15/2007 0.15 214 29.7 0.15 2 0.5 16 6559.8 321.4 164.3 137.5 126.2 0.70 0.46



 

 

ANEXO 3   
 

PROGRAMA COMPUTACIONAL BASEADO EM AUTÔMATOS CELULARES 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Name:        simp2.cpp 
// Author:      Candido Xavier 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
// For compilers that support precompilation, includes "wx/wx.h". 
//#include "wx/wxprec.h" 
 
#ifndef WX_PRECOMP 
    #include "wx/wx.h" 
#endif 
 
#include <cmath> 
#include <cstdlib> 
#include "time.h" 
 
#include "wx/image.h" 
#include "wx/file.h" 
#include "wx/filename.h" 
#include "wx/mstream.h" 
#include "wx/wfstream.h" 
#include "wx/quantize.h" 
#include "smile.xpm" 
#include "smile.xbm" 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#define PI 3.14159265 
 
//#define minA 4 
#define maxV 1.5  // 50 % 
#define N_SENTINELA 2000  // era 1143 
#define N_SDIM 2002  // era 1145 
//#define CteGrav 2.15e+5 
//#define CteElet 1.83e+1 
#define SDIV_T 1.0e+3 
#define TEMPO 20 
 
double CteGrav,CteElet,rhoA,rhoO,mu0,Fy,Fz,Dx; 
long int temperatura,opTemperatura,Div3OP; 
long int i_count=0; 
long int n_part,myWD,myLG, mySubDiv, avD, eg, animate=0, myAngle=0; 
double myPH2O=7, myE0=1, minA=0, Vlin=0.12; 
long int opFRAC=0,opExpV,myFrac,myMMop=0; //myMMop == 0  
double xWD,zWD,xLG,zLG; 
long int elimina_gotas; 
long int Pause=0; 
long int Draw3D=0; 
long int DrawRemoved=0; 
FILE * p_File; 
int Stop_Runing; 
char fName[35]; 
 
struct sp { 
double Rm; 
double A; 
double X; 
double Y; 
double Z; 
struct sp *L; 
struct sp *R; 
} *p[N_SDIM]; 
 



 

 

double sdiv_t; 
double qsdiv_t; 
double vi_gotas=0; 
double ve_gotas=0; 
double vt_gotas; 
double v_gotas; 
double MyMaxA; 
double E0=1; 
int n_draw; 
 
struct sp *q; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
// derived classes 
 
class MyFrame; 
class MyApp; 
 
// MyCanvas 
 
class MyCanvas: public wxScrolledWindow 
{ 
public: 
    MyCanvas( wxWindow *parent, wxWindowID, const wxPoint &pos, const wxSize &size ); 
    ~MyCanvas(); 
    void OnPaint( wxPaintEvent &event ); 
    void PrintAll( wxPaintEvent &event ); 
    void CreateAntiAliasedBitmap(); 
 
    int xH, yH ; 
 
private: 
    wxBitmap m_bmpSmileXpm; 
    wxIcon   m_iconSmileXpm; 
 
    DECLARE_EVENT_TABLE() 
}; 
 
 
// MyFrame 
 
 
class MyFrame: public wxFrame 
{ 
public: 
 
    MyFrame(); 
 
    void OnAbout( wxCommandEvent &event ); 
    void OnRun( wxCommandEvent &event ); 
    void OnQuit( wxCommandEvent &event ); 
    void OnPause( wxCommandEvent &event ); 
    void OnDraw3D( wxCommandEvent &event ); 
    void OnDrawRemoved( wxCommandEvent &event ); 
    void OnLeft( wxCommandEvent &event ); 
    void OnRight( wxCommandEvent &event ); 
    void OnRotateReset( wxCommandEvent &event ); 
    void OnRight90( wxCommandEvent &event ); 
    void OnDraw3( wxCommandEvent &event ); 
 
    MyCanvas         *m_canvas; 
    MyFrame          *m_frame;           /////////////////   new 
 
private: 
    DECLARE_DYNAMIC_CLASS(MyFrame) 
    DECLARE_EVENT_TABLE() 
}; 



 

 

 
class MySimpartFrame : public wxFrame 
{ 
public: 
    MySimpartFrame(wxFrame *parent, const wxBitmap& bitmap) 
        : wxFrame(parent, wxID_ANY, _T("Double click to save"), 
                  wxDefaultPosition, wxDefaultSize, 
                  wxCAPTION | wxSYSTEM_MENU | wxCLOSE_BOX), 
                  m_bitmap(bitmap) 
    { 
        SetClientSize(bitmap.GetWidth(), bitmap.GetHeight()); 
    } 
 
    void OnEraseBackground(wxEraseEvent& WXUNUSED(event)) 
    { 
    } 
 
    void OnPaint(wxPaintEvent& WXUNUSED(event)) 
    { 
        wxPaintDC dc( this ); 
    } 
 
    void OnSave(wxMouseEvent& WXUNUSED(event)) 
    { 
    } 
 
private: 
    wxBitmap m_bitmap; 
 
    DECLARE_EVENT_TABLE() 
}; 
 
 
// MyApp 
 
class MyApp: public wxApp 
{ 
public: 
    virtual bool OnInit(); 
}; 
 
MyApp app; ///////////////////////////////////////////////// 
 
// main program 
 
IMPLEMENT_APP(MyApp) 
 
// MyCanvas 
 
BEGIN_EVENT_TABLE(MySimpartFrame, wxFrame) 
    EVT_ERASE_BACKGROUND(MySimpartFrame::OnEraseBackground) 
    EVT_PAINT(MySimpartFrame::OnPaint) 
    EVT_LEFT_DCLICK(MySimpartFrame::OnSave) 
END_EVENT_TABLE() 
 
BEGIN_EVENT_TABLE(MyCanvas, wxScrolledWindow) 
    EVT_PAINT(MyCanvas::OnPaint) 
END_EVENT_TABLE() 
 
MyCanvas::MyCanvas( wxWindow *parent, wxWindowID id, 
                    const wxPoint &pos, const wxSize &size ) 
    : wxScrolledWindow( parent, id, pos, size, wxSUNKEN_BORDER ) 
    , m_bmpSmileXpm(smile_xpm) 
    , m_iconSmileXpm(smile_xpm) 
{ 
    SetBackgroundColour(* wxWHITE); 
 
    wxMemoryDC dc; 
    dc.SetBrush( wxBrush( wxT("orange"), wxSOLID ) ); 
    dc.SetPen( *wxBLACK_PEN ); 
    dc.DrawRectangle( 0, 0, 100, 100 ); 



 

 

    dc.SetBrush( *wxWHITE_BRUSH ); 
    dc.DrawRectangle( 20, 20, 60, 60 ); 
 
} 
 
MyCanvas::~MyCanvas() 
{ 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
/////////////////////////////////////////////////        print       /////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void MyCanvas::PrintAll( wxPaintEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 long int i,j,k,st,view,ypos; 
 double tempo;  
 long int distrib_g[8]; 
 long int r,x,y,z,nr_part; 
     char st1[45]; 
     char st2[45]; 
 char st3[30]; 
 char st4[30]; 
        char st5[30]; 
        char st6[30]; 
 char st7[30]; 
 char st8[30]; 
 char fVName[30]; 
 FILE *pV_File; 
 double vp_gotas,v_gotas,vt_gotas,vr_gotas,rr,maxA,subA,auxA; 
 long int an_part; 
 double av_gotas,n_sec; 
     struct sp *px; 
     struct sp *pk; 
 
 maxA=0; 
 for (j=0;j<7;j++) { 
  distrib_g[j]=0; 
 } 
 n_part=0; 
 nr_part=0; 
 j=0; 
     i=1; 
     px=p[i]->R; 
     vt_gotas=0; 
 vr_gotas=0; 
 v_gotas=0; 
 maxA=20; 
 
////////////////////////////////////////////////////////////  Print  
     
    while (i<=N_SENTINELA) { 
         while ((px->A==0)&&(i<=N_SENTINELA)) { 
  i++; 
  px=p[i]->R; 
         } 
     if (i<=N_SENTINELA) { 
  while (px!=p[i]) { 
   if (maxA<px->A) { 
    maxA=px->A; 
   } 
   v_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
   if (px->A>84) { 
    rr=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
    if (px->A>84) { 
     vt_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
    } 
    if ((n_draw==25)&&((i_count % st)==0)) {  
     fprintf (p_File, "V= %e  A= %e  H= %e  \n",rr,px-



 

 

>A,px->Y/1000); 
    } 
   } 
   px=px->R; 
   n_part++; 
      } 
         } 
 } 
   px=q->R; 
 while (px!=q) { 
  vr_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
         px=px->R; 
  n_part++; 
  nr_part++; 
     } 
 vp_gotas=((v_gotas+vr_gotas-vt_gotas)/vi_gotas)*myPH2O*0.01; 
 subA=maxA/7+maxA/1000; 
 px=q->R; 
 while (px!=q) { 
  j=0; 
  auxA=subA; 
  while ((auxA+1)<px->A) { 
   j++; 
   auxA+=subA; 
  } 
  distrib_g[j]++;      
  px=px->R; 
 } 
 for (i=1;i<N_SENTINELA;i++) { 
  px=p[i]->R; 
  while (px!=p[i]) { 
       j=0; 
   auxA=subA; 
   while ((auxA+1)<px->A) { 
    j++; 
    auxA+=subA; 
   } 
   distrib_g[j]++; 
   px=px->R; 
  } 
 } 
 fprintf (p_File, "\n"); 
 n_sec=i_count/sdiv_t; 
 fprintf (p_File, "Tempo decorrido em segundos = %f, E0= %f \n",n_sec,E0); 
 fprintf (p_File, "Largura = %d,Profundidade = %d,Alinhamento = 
%d\n",myWD,myLG,mySubDiv); 
 fprintf (p_File, "Volume inicial total Vi= %e \n",vi_gotas); 
 fprintf (p_File, "Volume final total Vf= %e \n",v_gotas); 
 fprintf (p_File, "Fração final de água não elininada Vp= %e \n",vp_gotas); 
 fprintf (p_File, "Volume final de gotas eliminadas Vr= %e \n",vr_gotas); 
 fprintf (p_File, "Volume total das gotas grandes Vg= %e \n",vt_gotas); 
 fprintf (p_File, "Número total de gotas = %d \n",n_part); 
 fprintf (p_File, "Número total de gotas eliminadas Nr= %d \n",nr_part); 
 fprintf (p_File, "Distribuição das gotas: \n"); 
 an_part=0; 
 av_gotas=0; 
 auxA=0; 
 for (k=0;k<7;k++) { 
  fprintf (p_File, " (%e->%e)= %d \n",auxA,auxA+subA,distrib_g[k]); 
  auxA+=subA; 
 } 
 fprintf (p_File," \n"); 
 for (i=1;i<200;i++) { 
  an_part=0; 
  av_gotas=0; 
  px=q->R; 
  while (px!=q) { 
   if ((px->Y>=(i*1000))&&(px->Y<((i+1)*1000))) { 
        av_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
           an_part++; 
   } 



 

 

   px=px->R; 
  } 
  for (j=0;j<10;j++) { 
       if ((i*10+j)<=N_SENTINELA) { 
    px=p[i*10+j]->R; 
    while (px!=p[i*10+j]) { 
     av_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
     an_part++; 
     px=px->R; 
    } 
   } 
  } 
  if (an_part!=0) {fprintf (p_File, "(%d->%d)mm N = %d V = %e \n",i-
1,i,an_part,av_gotas);} 
  for (j=0;j<10;j++) { 
     if ((i*10+j)<=N_SENTINELA) { 
    px=p[i*10+j]->R; 
    while (px!=p[i*10+j]) { 
     if (px->A>50) { 
      fprintf (p_File,"      V= %e, A= %e 
\n",4.1888e-9*px->A*px->A*px->A,px->A); 
     } 
    px=px->R; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 fprintf (p_File, "\n"); 
 
///////////////////////////////////////////////////////////         animate 
 
 if ((animate==1)&&(i_count>0)) { 
 
////////////////////////////////////////   Print left and right 
   for (view=0;view<=1;view++) { 
       if (view==0) { sprintf(fVName,"%05d-l.pov",i_count);} 
   else { sprintf(fVName,"%05d-r.pov",i_count);} 
  pV_File=fopen(fVName,"w"); 
      fprintf (pV_File,"#include %ccolors.inc%c\n",'"','"'); 
  fprintf (pV_File,"#include %ctextures.inc%c\n",'"','"'); 
  ypos=-700-1000*(i_count/20000); 
  if (view==0) {fprintf (pV_File,"camera{location<-5,500,-
700>look_at<0,500,0>}\n");} 
   else {fprintf (pV_File,"camera{location<5,500,-
700>look_at<0,500,0>}\n");} 
  fprintf (pV_File,"background{color rgb<0,0,0>}\n"); 
  fprintf (pV_File,"light_source{<-1000,100,-2000>color 5*White}\n"); 
  fprintf (pV_File,"light_source{<500,100,0>color 3*White}\n"); 
  fprintf (pV_File,"sphere{<0,0,0>,10 
scale<0.2,500,500>translate<5000,0,0>pigment{color rgb<1,1,1>}}\n"); 
  fprintf (pV_File,"union{\n        "); 
  j=0; 
      i=1; 
      px=p[i]->R; 
     while (i<=N_SENTINELA) { 
           while ((px->A==0)&&(i<=N_SENTINELA)) { 
    i++; 
    px=p[i]->R; 
           } 
       if (i<=N_SENTINELA) { 
    while (px!=p[i]) { 
     if (px->Y<1500) { 
      r=px->A; 
      x=px->X; 
      y=1000-px->Y; 
      z=(px->Z*Fz); 
      fprintf (pV_File,"sphere{<%1d,%1d,%1d>,%1d} 
",x,y,z,r); 
     } 
     px=px->R; 
        } 



 

 

           } 
  } 
  fprintf (pV_File,"\n        texture{Glass2 pigment{color 
rgbf<1,1,1,0.8>}}\n}\n",i_count); 
  fprintf (pV_File,"union{\n        "); 
    px=q->R; 
  while (px!=q) { 
   if (px->Y<1500) { 
    r=px->A; 
    x=px->X; 
    y=1000-px->Y; 
    z=(px->Z*Fz); 
    fprintf (pV_File,"sphere{<%1d,%1d,%1d>,%1d}",x,y,z,r); 
   } 
          px=px->R; 
     } 
  fprintf (pV_File,"\n        texture{Glass2 pigment{color 
rgbf<1,0.8,0.8,0.8>}}\n}\n",i_count); 
  fclose (pV_File); 
   } 
 } 
} 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
/////////////////////////////////////////////////        DRAW        /////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
void MyCanvas::OnPaint( wxPaintEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
    wxPaintDC dc( this ); 
    PrepareDC( dc ); 
 long int i,j,k,it,desloc,dy,deslocx,den,limite; 
 double tempo,d;  
 long int r,x,y,z,nr_part,yyy; 
     char st0[45]; 
     char st1[45]; 
     char st2[45]; 
 char st3[45]; 
 char st4[45]; 
        char st5[45]; 
        char st6[45]; 
 char st7[45]; 
 char st8[45]; 
 char st9[45]; 
     struct sp *px; 
     struct sp *pk; 
 double vp_gotas,v_gotas,vt_gotas,vr_gotas,rr,maxA,subA,auxA,aWD,aLG; 
 double m[4][4],v[4],aux; 
 m[0][0]=cos(myAngle*PI/180); 
 m[0][1]=0; 
 m[0][2]=sin(myAngle*PI/180); 
 m[0][3]=0; 
 m[1][0]=0;  
 m[1][1]=1;  
 m[1][2]=0;  
 m[1][3]=0;  
 m[2][0]=-sin(myAngle*PI/180);  
 m[2][1]=0;  
 m[2][2]=cos(myAngle*PI/180);  
 m[2][3]=0;  
 m[3][0]=0;  
 m[3][1]=0;  
 m[3][2]=0;  
 m[3][3]=1;  
    i=1; 
     px=p[i]->R; 
     while (i<=N_SENTINELA) { 



 

 

         while ((px->A==0)&&(i<=N_SENTINELA)) { 
  i++; 
  px=p[i]->R; 
         } 
     if (i<=N_SENTINELA) { 
  while (px!=p[i]) { 
   v[0]=px->X; 
   v[1]=px->Y; 
   v[2]=px->Z; 
   v[3]=1; 
   px->X=0; 
   for (k=0;k<4;k++) { 
    px->X+=m[0][k]*v[k]; 
   }    
   px->Y=0; 
   for (k=0;k<4;k++) { 
    px->Y+=m[1][k]*v[k]; 
   }    
   px->Z=0; 
   for (k=0;k<4;k++) { 
    px->Z+=m[2][k]*v[k]; 
   }    
    px=px->R; 
     } 
         } 
 } 
 px=q->R; 
 while (px!=q) { 
  v[0]=px->X; 
  v[1]=px->Y; 
  v[2]=px->Z; 
  v[3]=1; 
  px->X=0; 
  for (k=0;k<4;k++) { 
   px->X+=m[0][k]*v[k]; 
  }    
  px->Y=0; 
  for (k=0;k<4;k++) { 
   px->Y+=m[1][k]*v[k]; 
  }    
  px->Z=0; 
  for (k=0;k<4;k++) { 
   px->Z+=m[2][k]*v[k]; 
  }    
         px=px->R; 
     } 
 v[0]=xWD; 
 v[1]=0; 
 v[2]=zWD; 
 v[3]=1; 
 xWD=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  xWD+=m[0][k]*v[k]; 
 }    
 zWD=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  zWD+=m[2][k]*v[k]; 
 }    
 v[0]=xLG; 
 v[1]=0; 
 v[2]=zLG; 
 v[3]=1; 
 xLG=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  xLG+=m[0][k]*v[k]; 
 }    
 zLG=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  zLG+=m[2][k]*v[k]; 
 }    
 dy=0;//dy=700;////////////////////////////////////// 



 

 

 MyMaxA=0; 
 desloc=300; 
 MyMaxA=0; 
        if(abs(xWD)>abs(xLG)) { 
  aWD=abs(xWD); 
 } 
 else { 
  aWD=abs(xLG); 
 } 
        if(abs(zWD)>abs(zLG)) { 
  aLG=abs(zWD); 
 } 
 else { 
  aLG=abs(zLG); 
 } 
 
 if (Div3OP==1) { 
  yyy=333; 
  deslocx=200; 
  den=3; 
  limite=193000; 
 } 
 else { 
  yyy=1000; 
  deslocx=0; 
  den=1; 
  limite=64500; 
 } 
     dc.SetPen( *wxBLACK_PEN ); 
     dc.SetBrush( *wxBLACK_BRUSH ); 
 for (i=0;i<=64;i++) { 
      dc.DrawRectangle( 0, i*1000, 2*aWD+10000, 1010); 
 } 
     dc.SetPen( *wxWHITE_PEN ); 
     dc.SetBrush( *wxWHITE_BRUSH ); 
 for (i=0;i<=64;i++) { 
      dc.DrawRectangle(5, dy+i*1000+5, 265, 112); 
 } 
 for (i=0;i<=64;i++) { 
  dc.DrawLine(desloc-25,dy+i*yyy,desloc-15,i*yyy); 
  dc.DrawLine(desloc-25,dy+i*yyy-10,desloc-25,i*yyy+10); 
  dc.DrawLine(desloc+25+2*aWD/den,dy+i*yyy,desloc+35+2*aWD/den,i*yyy); 
  dc.DrawLine(desloc+35+2*aWD/den,dy+i*yyy-10,desloc+35+2*aWD/den,i*yyy+10); 
 } 
     dc.SetPen( *wxCYAN_PEN ); 
     dc.SetBrush( *wxTRANSPARENT_BRUSH ); 
 for (i=0;i<=((N_SENTINELA)/20);i++) { 
  dc.DrawLine(desloc,dy+i*yyy+5,desloc,i*yyy+25); 
  dc.DrawLine(desloc,dy+i*yyy+15,desloc+10,i*yyy+15); 
  dc.DrawLine(desloc+60+2*aWD/den,dy+i*yyy+5,desloc+60+2*aWD/den,i*yyy+25); 
  dc.DrawLine(desloc+50+2*aWD/den,dy+i*yyy+15,desloc+60+2*aWD/den,i*yyy+15); 
 } 
     dc.SetPen( *wxRED_PEN ); 
 for (i=0;i<=((N_SENTINELA)/20);i++) { 
  dc.DrawLine(desloc+30,dy+i*yyy+5,desloc+30,i*yyy+25); 
  dc.DrawLine(desloc+30,dy+i*yyy+15,desloc+40,i*yyy+15); 
  dc.DrawLine(desloc+90+2*aWD/den,dy+i*yyy+5,desloc+90+2*aWD/den,i*yyy+25); 
  dc.DrawLine(desloc+80+2*aWD/den,dy+i*yyy+15,desloc+90+2*aWD/den,i*yyy+15); 
 } 
     dc.SetPen( *wxBLACK_PEN ); 
     dc.SetBrush( *wxWHITE_BRUSH ); 
 for (i=0;i<=64;i++) { 
  sprintf(st1,"%d mm",i*den); 
  dc.DrawText( _T(st1),desloc-80,dy+i*1000+29); 
 } 
 maxA=20; 
 n_part=0; 
 nr_part=0; 
 j=0; 
     i=1; 
     px=p[i]->R; 



 

 

     vt_gotas=0; 
 vr_gotas=0; 
 v_gotas=0; 
 maxA=20; 
 
 //////////////////////////////////    DRAW RIGHT VIEW - Gotas normais 
     if (Draw3D==1) { 
  dc.SetPen( *wxCYAN_PEN ); 
 } 
 else { 
  dc.SetPen( *wxWHITE_PEN ); 
 } 
     dc.SetBrush( *wxTRANSPARENT_BRUSH ); 
     while (i<=N_SENTINELA) { 
         while ((px->A==0)&&(i<=N_SENTINELA)) { 
  i++; 
  px=p[i]->R; 
         } 
     if (i<=N_SENTINELA) { 
  while (px!=p[i]) { 
   if (maxA<px->A) {maxA=px->A;} 
   if ((MyMaxA<px->A)&&(px->Y<(35000*Fy))) {MyMaxA=px->A;} 
   if (px->A>minA) {px->Rm=0;} 
   if (px->Rm==1) { 
    pk=px; 
    px=px->R; 
    px->L=pk->L; 
    px->L->R=px; 
    pk->R=q->R; 
    q->R->L=pk; 
    pk->L=q; 
    q->R=pk; 
   } 
   else { 
           r=px->A; 
       v_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
              y=px->Y-90; 
       x=px->X+aWD+desloc+40; 
       z=(px->Z+aWD)/30; 
       if (y<=limite) { 
               if (px->A>1) { 
    dc.DrawCircle(x/den+deslocx,(y+z/2)/den,r/den); 
    if (Draw3D==1) { 
     dc.DrawEllipse((x-r/4)/den+deslocx,(y+z/2-
r)/den,(r/2)/den,(2*r)/den); 
     dc.DrawEllipse((x-r)/den+deslocx,(y+z/2-
r/4)/den,(2*r)/den,(r/2)/den); 
    } 
        } 
        else { 
    dc.DrawPoint(x/den+deslocx,y/den); 
        } 
       } 
       if ((r>50)||((r>50)&&(i_count>=(sdiv_t*TEMPO)))||(y>200000)) { 
    if ((y>200000)||(px->A>84)) { 
     if (px->A>84) { 
      vt_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
     } 
     j++;      
    } 
       } 
       px=px->R; 
       n_part++; 
       } 
      } 
         } 
 } 
 ///////////////////////////////////////    DRAW LEFT VIEW - Gotas normais 
 if (Draw3D==1) { 
      i=1; 
      px=p[i]->R; 



 

 

      dc.SetPen( *wxRED_PEN ); 
      dc.SetBrush( *wxTRANSPARENT_BRUSH ); 
      while (i<=N_SENTINELA) { 
       while ((px->A==0)&&(i<=N_SENTINELA)) { 
    i++; 
    px=p[i]->R; 
           } 
   if (i<=N_SENTINELA) { 
    while (px!=p[i]) { 
         r=px->A; 
            y=px->Y-90; 
     x=px->X+aWD+desloc+40; 
     z=(px->Z+aWD)/30; 
            if (y<=limite) { 
      if (px->A>1) { 
      
 dc.DrawCircle((2+x+z)/den+deslocx,(y+z/2)/den,r/den); 
       dc.DrawEllipse((2+x+z-
(3*r)/10)/den+deslocx,(y+z/2-r)/den,((3*r)/5)/den,(2*r)/den); 
       dc.DrawEllipse((2+x+z-
r)/den+deslocx,(y+z/2-r/4)/den,(2*r)/den,(r/2)/den); 
      } 
       else { 
      
 dc.DrawPoint((2+x+z)/den+deslocx,y/den); 
       } 
     } 
     px=px->R; 
        } 
           } 
  } 
 } 
 /////////////////////////    DRAW RIGHT VIEW - Gotas eliminadas (pequenas) 
     dc.SetPen( *wxGREEN_PEN ); 
     dc.SetBrush( *wxGREEN_BRUSH ); 
 px=q->R; 
 while (px!=q) { 
      r=(px->A/2); 
  vr_gotas+=4.1888e-9*px->A*px->A*px->A; 
  nr_part++; 
         y=px->Y-90; 
  x=px->X+aWD+40+desloc; 
  z=px->Z+aWD; 
  if (DrawRemoved!=0) { 
   if (px->A>1) { 
    dc.DrawCircle(x/den+deslocx,(y+z/2)/den,r/den); 
    //dc.DrawEllipse(x-r/4,y+z/2-r,r/2,2*r); 
    //dc.DrawEllipse(x-r,y+z/2-r/4,2*r,r/2); 
   } 
   else { 
    dc.DrawPoint(x/den+deslocx,y/den); 
   } 
  } 
         px=px->R; 
  n_part++; 
     } 
 v_gotas+=vr_gotas; 
 vp_gotas=((v_gotas-vt_gotas)/vi_gotas)*myPH2O/100; 
     dc.SetPen( *wxBLACK_PEN ); 
 for (i=0;i<=64;i++) { 
  it=sdiv_t*TEMPO; 
  tempo=i_count/sdiv_t; 
    dc.DrawText( _T(fName), 8, dy+i*1000+5 ); 
  sprintf(st1,"I= %d / %d / T= %f",i_count,it,tempo);    
     dc.DrawText( _T(st1), 8, dy+i*1000+17 ); 
  sprintf(st2,"N= %d - %d = %d",n_part,nr_part,n_part-nr_part);    
     dc.DrawText( _T(st2), 8, dy+i*1000+29 ); 
  sprintf(st3,"Vi= %e   Dx= %f",vi_gotas,Dx);    
  dc.DrawText( _T(st3), 8, dy+i*1000+41 ); 
  sprintf(st4,"Vf= %e/%e",v_gotas,ve_gotas);    
  dc.DrawText( _T(st4), 8, dy+i*1000+53 ); 



 

 

  sprintf(st5,"Vp= %e   Fz= %f",vp_gotas,Fz);    
  dc.DrawText( _T(st5), 8, dy+i*1000+65 ); 
  sprintf(st6,"Vg= %e   Fy= %f",vt_gotas,Fy);    
  dc.DrawText( _T(st6), 8, dy+i*1000+77 ); 
  sprintf(st7,"max A= %e",MyMaxA);    
  dc.DrawText( _T(st7), 8, dy+i*1000+89 ); 
  sprintf(st8,"Vr= %e, E0= %f",vr_gotas,E0);    
  dc.DrawText( _T(st8), 8, dy+i*1000+101 ); 
 } 
 m[0][0]=cos((360-myAngle)*PI/180); 
 m[0][1]=0; 
 m[0][2]=sin((360-myAngle)*PI/180); 
 m[0][3]=0; 
 m[1][0]=0;  
 m[1][1]=1;  
 m[1][2]=0;  
 m[1][3]=0;  
 m[2][0]=-sin((360-myAngle)*PI/180);  
 m[2][1]=0;  
 m[2][2]=cos((360-myAngle)*PI/180);  
 m[2][3]=0;  
 m[3][0]=0;  
 m[3][1]=0;  
 m[3][2]=0;  
 m[3][3]=1;  
    i=1; 
     px=p[i]->R; 
     while (i<=N_SENTINELA) { 
         while ((px->A==0)&&(i<=N_SENTINELA)) { 
  i++; 
  px=p[i]->R; 
         } 
     if (i<=N_SENTINELA) { 
  while (px!=p[i]) { 
   v[0]=px->X; 
   v[1]=px->Y; 
   v[2]=px->Z; 
   v[3]=1; 
   px->X=0; 
   for (k=0;k<4;k++) { 
    px->X+=m[0][k]*v[k]; 
   }    
   px->Y=0; 
   for (k=0;k<4;k++) { 
    px->Y+=m[1][k]*v[k]; 
   }  
   px->Z=0; 
   for (k=0;k<4;k++) { 
    px->Z+=m[2][k]*v[k]; 
   }  
    px=px->R; 
     } 
         } 
 } 
 px=q->R; 
 while (px!=q) { 
  v[0]=px->X; 
  v[1]=px->Y; 
  v[2]=px->Z; 
  v[3]=1; 
  px->X=0; 
  for (k=0;k<4;k++) { 
   px->X+=m[0][k]*v[k]; 
  }    
  px->Y=0; 
  for (k=0;k<4;k++) { 
   px->Y+=m[1][k]*v[k]; 
  }   
  px->Z=0; 
  for (k=0;k<4;k++) { 
   px->Z+=m[2][k]*v[k]; 



 

 

  }  
         px=px->R; 
     } 
 v[0]=xWD; 
 v[1]=0; 
 v[2]=zWD; 
 v[3]=1; 
 xWD=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  xWD+=m[0][k]*v[k]; 
 }    
 zWD=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  zWD+=m[2][k]*v[k]; 
 }    
 v[0]=xLG; 
 v[1]=0; 
 v[2]=zLG; 
 v[3]=1; 
 xLG=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  xLG+=m[0][k]*v[k]; 
 }    
 zLG=0; 
 for (k=0;k<4;k++) { 
  zLG+=m[2][k]*v[k]; 
 }    
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
/////////////////////////////////////////////////        MyFrame     /////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
enum 
{ 
    ID_QUIT  = wxID_EXIT, 
    ID_ABOUT = wxID_ABOUT, 
    ID_RUN = 100, 
    ID_SHOWRAW = 101, 
    ID_LEFT = 200, 
    ID_RIGHT = 201, 
    ID_ROTATE_RESET = 202, 
    ID_RIGHT90 = 203, 
    ID_PAUSE = 204, 
    ID_DRAW3D= 205, 
    ID_DRAWREMOVED= 206, 
    ID_DRAW3= 207 
}; 
 
IMPLEMENT_DYNAMIC_CLASS( MyFrame, wxFrame ) 
 
BEGIN_EVENT_TABLE(MyFrame,wxFrame) 
  EVT_MENU    (ID_ABOUT, MyFrame::OnAbout) 
  EVT_MENU    (ID_QUIT,  MyFrame::OnQuit) 
  EVT_MENU    (ID_RUN,  MyFrame::OnRun) 
  EVT_MENU    (ID_LEFT,  MyFrame::OnLeft) 
  EVT_MENU    (ID_ROTATE_RESET,  MyFrame::OnRotateReset) 
  EVT_MENU    (ID_RIGHT,  MyFrame::OnRight) 
  EVT_MENU    (ID_RIGHT90,  MyFrame::OnRight90) 
  EVT_MENU    (ID_PAUSE,  MyFrame::OnPause) 
  EVT_MENU    (ID_DRAW3D, MyFrame::OnDraw3D) 
  EVT_MENU    (ID_DRAW3, MyFrame::OnDraw3) 
  EVT_MENU    (ID_DRAWREMOVED, MyFrame::OnDrawRemoved) 
 
END_EVENT_TABLE() 
 
MyFrame::MyFrame() 
       : wxFrame( (wxFrame *)NULL, wxID_ANY, _T("Simp4"), 
                  wxPoint(20, 20), wxSize(1000, 1120) ) 



 

 

{ 
  // set the frame icon 
  SetIcon(wxICON(smile)); 
 
  wxMenuBar *menu_bar = new wxMenuBar(); 
 
  wxMenu *menuRun = new wxMenu; 
  menuRun->Append( ID_ABOUT, _T("&About...\tCtrl-A")); 
  menuRun->AppendSeparator(); 
  menuRun->Append( ID_RUN, _T("&Run\tCtrl-X")); 
  menuRun->Append( ID_PAUSE, _T("&Pause/Go\tCtrl-P")); 
  menuRun->AppendSeparator(); 
  menuRun->Append( ID_QUIT, _T("E&xit\tCtrl-Q")); 
 
  menu_bar->Append(menuRun, _T("&Run")); 
 
  wxMenu *draw_menu = new wxMenu; 
  draw_menu->Append( ID_LEFT, _T("&Left\tCtrl-L")); 
  draw_menu->Append( ID_ROTATE_RESET, _T("R&otate Reset\tCtrl-0")); 
  draw_menu->AppendSeparator(); 
  draw_menu->Append( ID_RIGHT, _T("&Right\tCtrl-R")); 
  draw_menu->Append( ID_RIGHT90, _T("R&ight 90\tCtrl-9")); 
  draw_menu->AppendSeparator(); 
  draw_menu->Append( ID_DRAW3D, _T("Draw &3D/2D\tCtrl-3")); 
  draw_menu->Append( ID_DRAW3, _T("Draw &Small\tCtrl-S")); 
  draw_menu->Append( ID_DRAWREMOVED, _T("Draw Removed &Drops\tCtrl-D")); 
 
  menu_bar->Append( draw_menu, _T("&Draw")); 
 
  SetMenuBar( menu_bar ); 
 
#if wxUSE_STATUSBAR 
  CreateStatusBar(2); 
  int widths[] = { -1, 100 }; 
  SetStatusWidths( 2, widths ); 
#endif // wxUSE_STATUSBAR 
 
  m_canvas = new MyCanvas( this, wxID_ANY, wxPoint(0,0), wxSize(10,10) ); 
 
   // 500 width * 2750 height 
 
  m_canvas->SetScrollbars( 10, 10, 2000, 6500 );    //   5715=5720   11430 
} 
 
void MyFrame::OnQuit( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
  Stop_Runing=1; 
  Close( true ); 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
/////////////////////////////////////////////////        ROTATE      /////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void MyFrame::OnLeft( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 myAngle-=10; 
 while (myAngle<0) { 
  myAngle+=360; 
 } 
 wxPaintEvent aevent; 
 m_canvas->OnPaint(aevent); 
} 
 
 
void MyFrame::OnRotateReset( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 myAngle=0; 
 wxPaintEvent aevent; 



 

 

 m_canvas->OnPaint(aevent); 
} 
 
 
 
void MyFrame::OnRight( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 myAngle+=10; 
 while (myAngle>360) { 
  myAngle-=360; 
 } 
 wxPaintEvent aevent; 
 m_canvas->OnPaint(aevent); 
} 
 
void MyFrame::OnRight90( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 myAngle+=90; 
 while (myAngle>360) { 
  myAngle-=360; 
 } 
 wxPaintEvent aevent; 
 m_canvas->OnPaint(aevent); 
} 
 
void MyFrame::OnPause( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 if (Pause==0) { 
  Pause=1; 
 } 
 else { 
  Pause=0; 
 } 
 wxPaintEvent aevent; 
 m_canvas->OnPaint(aevent); 
} 
 
void MyFrame::OnDraw3D( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 if (Draw3D==0) { 
  Draw3D=1; 
 } 
 else { 
  Draw3D=0; 
 } 
 wxPaintEvent aevent; 
 m_canvas->OnPaint(aevent); 
} 
 
void MyFrame::OnDraw3( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 if (Div3OP==0) { 
  Div3OP=1; 
 } 
 else { 
  Div3OP=0; 
 } 
 wxPaintEvent aevent; 
 m_canvas->OnPaint(aevent); 
} 
 
void MyFrame::OnDrawRemoved( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
 if (DrawRemoved==0) { 
  DrawRemoved=1; 
 } 
 else { 
  DrawRemoved=0; 
 } 
} 
void MyFrame::OnAbout( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 



 

 

{ 
  (void)wxMessageBox( _T("wxDrop Simulator\n") 
                      _T("Candido Xavier (c) 2008"), 
                      _T("About wxDrop Simulator"), wxICON_INFORMATION | wxOK ); 
} 
 
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
/////////////////////////////////////////////////        RUN         /////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void MyFrame::OnRun( wxCommandEvent &WXUNUSED(event) ) 
{ 
    wxPaintEvent aevent; 
    wxCommandEvent event; 
 
    long int k,inc_k,rk,prob,st,init=1; 
    long int ry,yy,i,j,incY,ij,mmop,mmop2; 
    struct sp *pi, *pj, *pk, *pl; 
    double v,v_max_vy,r1,r2,epson=1.0e-9,anula,vlin;  
    double 
ai,aj,aij,l,l4,d,dh,dx,dy,dz,s,sx,sz,sy,sd,vx,vy,vz,vgY,dgY,n_V,frac,mx,my,mz,aFy,aFz; 
    double 
sumA,sumR,sumX,sumY,sumZ,sumVx,sumVy,sumVz,difY,maxA,maxVx,maxVy,maxVz,maxD,minX,minY,minZ
,maxX,maxY,maxZ,aWD,aLG; 
    Pause=0; 
    i_count=0; 
 
    aWD=xWD; 
    if (aWD<0) {aWD=-1*aWD;} 
    if ((aWD<xLG)||(aWD<(-1*xLG))) {aWD=xLG;} 
    if (aWD<0) {aWD*=-1;} 
 
    aLG=zLG; 
    if (aLG<0) {aLG=-1*aLG;} 
    if ((aLG<zWD)||(aLG<(-1*zWD))) {aLG=zWD;} 
    if (aLG<0) {aLG*=-1;} 
 
    while ((i_count<(TEMPO*sdiv_t))&&(Stop_Runing==0)) { 
     i=N_SENTINELA; 
     pi=p[i]->R;   
     while (i>0) { 
      while ((pi==p[i])&&(i>0)) { 
  i--; 
  pi=p[i]->R; 
       } 
   if (i>0) { 
     while (pi!=p[i]) { 
  ij=0; 
  maxX=pi->X; 
  minX=pi->X; 
  maxY=pi->Y; 
  minY=pi->Y; 
  maxZ=pi->Z; 
  minZ=pi->Z; 
  maxA=0; 
  sumA=0; 
  sumR=0; 
  sumVx=0; 
  sumVy=0; 
  sumVz=0; 
  maxVx=0; 
  maxVy=0; 
  maxVz=0; 
  maxD=0; 
  n_V=pi->A*pi->A*pi->A*4.1888e-9; 



 

 

 
  if (MyMaxA>pi->A) { 
   difY=MyMaxA-52.3;    
//***************************************************// raio da maior gota 
  } 
  else { 
   difY=pi->A-52.3;    
//***************************************************// raio da maior gota 
  } 
  incY=2; 
  while (difY>0) { 
   incY++; 
   difY-=52.3; 
  } 
  j=i+incY; 
  if (j>N_SENTINELA) {j=N_SENTINELA;} 
      pj=p[j]->R; 
      while ((j>=(i-incY))&&(j>0)&&(i_count>=init)) { 
          while ((pj==p[j])&&(j>=(i-incY))&&(j>0)) { 
   j--; 
   pj=p[j]->R; 
          } 
      if ((j>=(i-incY))&&(j>0)) { 
   while (pj!=p[j]) { 
    if (pi!=pj){ 
     ai=pi->A; 
     aj=pj->A; 
     aij=ai+aj; 
     dx=pj->X-pi->X; 
     if (dx<0) {sx=-1;} else {sx=1;} //  se dx < 0 então 
pi->X > pj->X 
     dy=(pj->Y-pi->Y); 
     if (dy<0) {sy=-1;} else {sy=1;} //  se dy < 0 então 
pi->Y > pj->Y 
     dz=(pj->Z-pi->Z); 
     if (dz<0) {sz=-1;} else {sz=1;} //  se dz < 0 então 
pi->Z > pj->Z 
     d=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz); 
     dh=sqrt(dx*dx+dz*dz); 
     if ((pj->Y<=pi->Y+100)&&(pj->Y>=pi->Y-100)) 
{n_V+=aj*aj*aj*4.1888e-9;} 
     l=d-aij; 
     if(l<1) {l=1;} 
     l4=l*l*l*l; 
 
     v=(CteElet*E0*E0*ai*ai*ai*aj*aj*1.0e-6)/l4; 
 
     if ((aij*1.91)>=d) { // &&((sy*dy*1.91)>=dh)) {   
      ij++; 
      sumA+=aij; 
      if (maxA<aij) {maxA=aij;} 
      sumVx+=aij*v*(dx/d); 
      if (minX>pj->X) {minX=pj->X;} 
      if (maxX<pj->X) {maxX=pj->X;} 
      sumVz+=aij*v*(dz/d); 
      if (minZ>pj->Z) {minZ=pj->Z;} 
      if (maxZ<pj->Z) {maxZ=pj->Z;} 
     } 
     if (dh<=aij) {   // ((sy*dy)>=dh) 
      if (maxVy<0) {s=-1;} else {s=1;} 
      if ((maxVy*s)<v) { 
       maxVy=sy*v; 
       maxD=d; 
       /*mx=pi->X; 
       my=pj->Y; 
       mz=pj->Z;*/ 
      } 
      sumR+=aij;     
   
      sumVy+=aij*v*(dy/d);  // aij*aij* 
      if (minY>pj->Y) {minY=pj->Y;} 



 

 

      if (maxY<pj->Y) {maxY=pj->Y;} 
     } 
    } 
    pj=pj->R; 
   } 
      } 
  } 
  frac=(myWD*myLG*2.0e-7)/(n_V*14.3); // realinhamento é proporcional à 
quantidade de água 
  if (frac<1) {frac=1;} 
  if (sumA<1) {sumA=1;} 
  if (sumR<1) {sumR=1;} 
  vgY=CteGrav*pi->A*pi->A*1.0e-12; 
  dgY=(vgY/sdiv_t)*1.0e+6; 
  if (myMMop==1) { 
   if (opFRAC==1) { 
    vy=vgY+(maxVy/(sumR*frac)); 
   } 
   else { 
    vy=vgY+(maxVy/sumR); 
   } 
  } 
  else { 
   if (opFRAC==1) { 
    vy=vgY+(sumVy/(sumR*frac)); 
   } 
   else { 
    vy=vgY+(sumVy/sumR); 
   } 
  } 
  if (frac>100) {frac=100;} 
  vx=sumVx/(sumA*frac); 
  vz=sumVz/(sumA*frac); 
  frac=myFrac; 
  if (opFRAC==1) { 
   vx/=frac; 
   vz/=frac; 
  } 
  dx=(vx/sdiv_t)*1.0e+6; 
  if (dx<0) {sx=-1;} else {sx=1;} 
  dy=(vy/sdiv_t)*1.0e+6; 
  if (dy<0) {sy=-1;} else {sy=1;} 
  dz=(vz/sdiv_t)*1.0e+6; 
  if (dz<0) {sz=-1;} else {sz=1;} 
  if (myMMop==1) { 
   aij=maxD; 
   d=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz);   
   if (aij<pi->A) {aij=pi->A;} 
   if (d>aij) { 
    frac=d/aij; 
    if (frac<=epson) {frac=1;} 
    dx/=frac; 
    dy/=frac; 
    dz/=frac; 
   } 
   if ((dy*sy)>aij) {dy=aij*sy;} 
  } 
  else { 
   aj=sumA/ij; 
   dh=sqrt(dx*dx+dz*dz); 
   if (aij<pi->A) {aij=pi->A;} 
   if (dh>aij) { 
    frac=dh/aij; 
    if (frac<=epson) {frac=1;} 
    dx/=frac; 
    dz/=frac; 
   } 
   if ((dy*sy)>pi->A) {dy=pi->A*sy;} 
  } 
  if ((dz+pi->Z)>maxZ) { 
   dz=maxZ-pi->Z; 



 

 

  } 
  if ((dz+pi->Z)<minZ) { 
   dz=minZ-pi->Z; 
  } 
  if (i_count>=init) {pi->Z+=dz;} 
  if (pi->Z<(-1*aLG)) {pi->Z=(-1*aLG);} 
  if (pi->Z>(aLG)) {pi->Z=(aLG);} 
 
  if ((dx+pi->X)>maxX) { 
   dx=maxX-pi->X; 
  } 
  if ((dx+pi->X)<minX) { 
   dx=minX-pi->X; 
  } 
  if (i_count>=init) {pi->X+=dx;} 
  if (pi->X<(-1*aWD)) {pi->X=(-1*aWD);} 
  if (pi->X>(aWD)) {pi->X=(aWD);} 
  if (i_count>=init) {pi->Y+=dy;} 
  ry=pi->Y/100; 
  j=ry+incY; 
  if (j<=0) {j=1;} 
  if (j>N_SENTINELA) {j=N_SENTINELA;} 
  pj=p[j]->R; 
  if (!(pl=(struct sp*)malloc(sizeof(struct sp)))) { printf("sem memoria 
\n"); exit(1);} 
  else{ 
   pl->L=pl; 
   pl->R=pl; 
   pl->Rm=0; 
   pl->A=0; 
   pl->X=0; 
   pl->Y=0; 
   pl->Z=0; 
  } 
      while ((j>=(ry-incY))&&(j>0)&&(pi->Rm==0)) { 
          while (((pj==p[j])&&(j>=(ry-incY))&&(j>0))&&(pi->Rm==0)) { 
   j--; 
   pj=p[j]->R; 
          } 
      if (((j>=(ry-incY))&&(j>0))&&(pi->Rm==0)) { 
   while ((pj!=p[j])&&(pi->Rm==0)) { 
    ai=pi->A; 
    aj=pj->A; 
    dx=(pi->X-pj->X); 
    dz=(pi->Z-pj->Z); 
    dy=(pi->Y-pj->Y); 
    s=1; 
    if (dy<0) { 
     s=-1; 
    } 
    d=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz); 
    l=d-(ai+aj); 
    if ((l<=1)&&(pj!=pi)) { 
        if ((ai<=minA)&&(aj<=minA)) { 
     if (eg==1) { 
      pi->Rm=1; 
      pj->Rm=1; 
      pk=pj; 
      pj=pj->R; 
      pj->L=pk->L; 
      pj->L->R=pj; 
      pk->R=q->R; 
      q->R->L=pk; 
      pk->L=q; 
      q->R=pk; 
     } 
     else { 
      prob=rand() % 100; 
      if (pi->Y==pj->Y) { 
       if (prob<50) { 
        pi->Y-=pi->A; 



 

 

        pj->Y+=pj->A+1; 
       } 
       else { 
        pi->Y+=(pi->A+1); 
        pj->Y-=pj->A; 
       } 
      } 
      else { 
       if (pi->Y<pj->Y) { 
        pi->Y-=pi->A; 
        pj->Y+=(pj->A+1); 
       } 
       else { 
        pi->Y+=(pi->A+1); 
        pj->Y-=pj->A; 
       } 
      } 
      pi->X=(pi->A*pi->X+pj->A*pj->X)/(pi->A+pj-
>A); 
      pj->X=pi->X; 
      pi->Z=(pi->A*pi->Z+pj->A*pj->Z)/(pi->A+pj-
>A); 
      pj->Z=pi->Z; 
      pj=pj->R; 
     } 
        } 
        else { 
          if((l<=0)&&(pi->Rm==0)) { 
     pk=pj; 
     pj=pj->R; 
     if (pj==pk) { 
      pj=p[j]; 
      pj->R=pj; 
      pj->L=pj; 
      pj->A=0; 
     } 
     else { 
      if (pl->R==pl) { 
       pj->L=pk->L; 
       pk->L->R=pj; 
       pl->R=pk; 
       pk->R=pl; 
      } 
      else { 
       pj->L=pk->L; 
       pk->L->R=pj; 
       pk->R=pl->R; 
       pl->R=pk; 
      } 
     } 
          } 
          else { 
           pj=pj->R; 
          } 
        } 
    } 
    else { 
     pj=pj->R; 
    } 
   } 
      } 
  } 
  if (pl->R!=pl) { 
      sumA=pi->A*pi->A*pi->A; 
      sumX=pi->X*sumA; 
      sumZ=pi->Z*sumA; 
      maxA=sumA; 
      maxY=pi->A+pi->Y; 
      while (pl->R!=pl) { 
   pk=pl->R; 
   sumR=pk->A*pk->A*pk->A; 



 

 

   sumA+=sumR; 
   sumX+=sumR*pk->X; 
   sumZ+=sumR*pk->Z; 
   if (maxY<(pk->Y+pk->A)) { 
    maxY=pk->Y+pk->A; 
   } 
   if (maxA<sumR) { 
    maxA=sumR; 
   } 
   if (pl->R->R==pl) { 
    free(pl->R); 
    pl->R=pl; 
   } 
   else { 
    pl->R=pk->R; 
    free(pk); 
   } 
      } 
      if (sumA<1) {sumA=1;} 
      pi->X=sumX/sumA;  
      if (pi->X < minX) {pi->X=minX;} 
      if (pi->X > maxX) {pi->X=maxX;}  
      pi->Z=sumZ/sumA; 
      if (pi->Z < minZ) {pi->Z=minZ;} 
      if (pi->Z > maxZ) {pi->Z=maxZ;}  
      sumR=log(sumA)/3; 
      pi->A=exp(sumR); 
      pi->Y=maxY-pi->A; 
  } 
  free(pl); 
  pj=pi; 
  pi=pi->R; 
  if(pi==pj){ 
   pi->L=pi; 
   pi->R=pi; 
   pi->A=0; 
   pi->Rm=0; 
   i--; 
   pi=p[i]->R; 
  } 
  else{ 
   if (pi->Rm==0) { 
       yy=pj->Y/100; 
       if (yy<=0) { 
    pi->L=pj->L; 
    pj->L->R=pi; 
    pj->Y=101; 
    pj->Rm=0; 
    pj->R=p[1]->R; 
    pj->R->L=pj; 
    p[1]->R=pj; 
    pj->L=p[1]; 
       } 
       else {  
    if (yy>N_SENTINELA) { 
     pj->L->R=pi; 
     pi->L=pj->L; 
     if (pj==pi) {   // pi == pj == no sentinela 
      i--; 
      pi=p[i]->R; 
     } 
     else { 
      ve_gotas+=4.1888e-9*pj->A*pj->A*pj->A; 
      free(pj);   //  contabilizar esta gota! 
     } 
    } 
    else{ 
     if (yy!=i) { 
      pj->L->R=pi; 
      pi->L=pj->L; 
      pj->R=p[yy]->R; 



 

 

      p[yy]->R->L=pj; 
      pj->L=p[yy]; 
      p[yy]->R=pj; 
     } 
    } 
 
       } 
   } 
  }    
     } 
     pj=p[N_SENTINELA+1]->R; 
     while (pj!=p[N_SENTINELA+1]) { 
  pk=pj->R; 
  if (pi==pj){ 
   pi=p[N_SENTINELA+1]; 
  } 
  free(pj); 
  pj=pk; 
     } 
     p[N_SENTINELA+1]->R=p[N_SENTINELA+1]; 
     p[N_SENTINELA+1]->L=p[N_SENTINELA+1]; 
     p[N_SENTINELA+1]->A=0; 
   } 
   if (app.Pending()) {app.Dispatch();} 
 } 
 pk=q->R; 
 while (pk!=q) { 
  d=(pk->A*pk->A*CteGrav)/sdiv_t; 
  pk->Y+=d*1.0e-6; 
  pk=pk->R; 
     } 
 
 Dx+=(0.02779e-3/(1.1*Dx*Dx+0.322*Dx+0.0235)); 
 aFy=Fy; 
 vlin=Vlin; 
 if (opExpV==1) { 
  if (Dx<vlin) { 
   Fy=1+Dx; 
  } 
  else { 
   Fy=1+vlin+6.8739*(Dx-vlin); 
  } 
 } 
 else { 
  Fy=1; 
 } 
        aFz=Fz; 
 if (animate==1) { 
  Fz=1; 
  Fy=1; 
 } 
 else { 
  Fz=1+7.0*Dx; 
 } 
 i=1; 
 pk=p[i]->R; 
     while (i<=N_SENTINELA) { 
      while ((pk->A==0)&&(i<=N_SENTINELA)) { 
   i++; 
   pk=p[i]->R; 
          } 
      if (i<=N_SENTINELA) { 
   while (pk!=p[i]) { 
    pk->Y=((pk->Y-100)/aFy)*Fy+100; 
    pk->Z=(pk->Z/aFz)*Fz; 
    pk=pk->R; 
       } 
          } 
 } 
   pk=q->R; 
 while (pk!=q) { 



 

 

  pk->Y=((pk->Y-100)/aFy)*Fy+100; 
  pk->Z=(pk->Z/aFz)*Fz; 
         pk=pk->R; 
     } 
 zLG=(zLG/aFz)*Fz; 
 zWD=(zWD/aFz)*Fz; 
 aLG=zLG; 
     if (aLG<0) {aLG=-1*aLG;} 
     if ((aLG<zWD)||(aLG<(-1*zWD))) {aLG=zWD;} 
     if (aLG<0) {aLG*=-1;} 
 
 i_count++;  
 inc_k=10; 
 st=sdiv_t; 
     if 
((animate==1)||(i_count==50)||(i_count==100)||(i_count==200)||(i_count==500)||((i_count % 
st)==0)) { 
  m_canvas->PrintAll(aevent); 
 } 
        if ((i_count<=100)||((i_count % inc_k)==0)||(i_count>(TEMPO*sdiv_t))) { 
  m_canvas->OnPaint(aevent); 
 } 
 if (Pause==1) { 
  while (Pause==1) {  
   if (app.Pending()) {app.Dispatch();} 
  } 
 } 
  else { 
  while (app.Pending()) {app.Dispatch();} 
 } 
    } 
    fclose (p_File);   
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
/////////////////////////////////////////////////        INIT        /////////// 
/////////////////////////////////////////////////                    /////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// MyApp 
//----------------------------------------------------------------------------- 
 
bool MyApp::OnInit() 
{ 
    //wxInitAllImageHandlers(); 
 
 
    double n,prob,adim,P; 
    long int T,i,j,k,d2,d,YY,wd,lg,posx,posz,ll,op,options; 
    struct sp *px; 
    double p_A[20][2]; 
    char st[10]; 
 
    Div3OP==0; 
 
    Dx=0; 
    Fy=1; 
    Fz=1; 
    Pause=0; 
    n_draw=0; 
    myWD=300; 
    myLG=100; 
    myPH2O=70; 
    mySubDiv=33; 
    elimina_gotas=1; 
    myMMop=0; 
    if (argc > 7) {    
 sscanf(argv[1],"%d",&options); 
 op=options; 



 

 

 elimina_gotas=op % 2; 
 eg=elimina_gotas; 
 op/=2; 
 myMMop=op % 2; 
 op/=2; 
 opFRAC=op % 2; 
 op/=2; 
     opTemperatura=op % 2; 
 op/=2; 
 opExpV=op % 2; 
 op/=2; 
 animate=op % 2; 
 i=0; 
 if (opFRAC==1) { 
  sscanf(argv[2],"%d",&myFrac); 
  i++; 
 } 
 else { 
  myFrac=1; 
 }  
 if (opTemperatura==1) { 
  sscanf(argv[2+i],"%d",&temperatura); 
  T=temperatura; 
  i++; 
 } 
 else { 
  T=120; 
 } 
 if (opExpV==1) { 
  sscanf(argv[2+i],"%s",&st); 
  printf("Vlin=%s \n",st); 
  Vlin=atof(st); 
  i++; 
 } 
 mu0=0.0068*exp(2224.7/(T+273))*1.0e-6*(-0.733*T+879.9); 
 rhoA=-0.581*T+1013; 
 rhoO=-0.733*T+879.9; 
 CteGrav=(2.173333333*(rhoA-rhoO))/mu0; 
 CteElet=0.53/(6*PI*mu0); 
 sscanf(argv[2+i],"%s",&st); 
 myE0=atof(st); 
 E0=myE0; 
 if (E0<=0.35) { 
  minA=7.4; 
 } 
 else { 
  if (E0<=0.5) { 
   minA=6; 
  } 
  else { 
   if (E0<=1) { 
    minA=4; 
   } 
   else { 
    if (E0<=1.5) { 
     minA=3.46; 
    } 
    else { 
     minA=3.14; 
    } 
   } 
  } 
 }  
 if (E0<=0) {E0=1;} 
 sscanf(argv[3+i],"%s",&st); 
 myPH2O=atof(st); 
 P=myPH2O; 
 sscanf(argv[4+i],"%d",&myWD); 
 wd=myWD; 
 sscanf(argv[5+i],"%d",&myLG); 
 lg=myLG; 



 

 

 sscanf(argv[6+i],"%d",&mySubDiv); 
 ll=mySubDiv; 
 if (ll>5) { 
  avD=mySubDiv; 
 } 
 else {  
  if (ll==1) { 
   avD=33; 
  }  
  else { 
   avD=19; 
  } 
 } 
 sscanf(argv[7+i],"%s",&fName); 
    p_File=fopen(fName,"w"); 
     //printf("Vlin=%e CteGrav=%e CteElet=%e P=%e E0=%e\n",Vlin,CteGrav,CteElet,P,E0); 
    } 
    else { 
     printf("executar\n ./simp n1 (Op) [frac] [nt (T0)] n2 (E0) n3 (%H2O) n4 (Larg) n5 
(Prof) n6 (Dist/Alinh) Out_File_Name \n"); 
     printf("n1 (Op):        +1 elimina gotas pequenas que se chocam \n"); 
     printf("                +2 considera max V no lugar de med V para vy \n"); 
     printf("                +4 reduz força de alinhamento: Vx/frac, Vz/frac \n"); 
     printf("                +8 muda o valor da temperatura exige parâmetro nt \n"); 
     printf("                +16 expansão vertical \n"); 
     printf("                +32 prepara saída para animação \n"); 
     printf("                exemplo 0 = nenhuma das opções, 5 (=1+4) eliminará gotas 
pequenas e irá considerar max V\n"); 
     printf("frac:           (opcional n1 precisa ser +4) valor da fração de redução da 
força de alinhamento\n"); 
     printf("nt (T0):        (opcional n1 precisa ser +8) valor da Temperatura em graus 
Celsius \n"); 
     printf("nt (L0):        (opcional n1 precisa ser +16) valor do percurso sem 
expansão vertical em m \n"); 
     printf("n2 (E0):        valor de E0 x100, exemplo: 100 faz E0=1.0 e 50 faz E0=0.5 
\n \n"); 
     printf("n3 (%H2O):      percentual de água x10, exemplo: 70 faz P=7.0 %% e 35 faz 
3.5 %% \n"); 
     printf("n4 (Larg):      largura da celula em micra \n"); 
     printf("n5 (Prof):      profundidade da celula em micra \n"); 
     printf("n6 (Dist/Alin): 1  gotas com distribuição grande sem alinhamento\n"); 
     printf("                2  gotas com distribuição pequena sem alinhamento\n"); 
     printf("                19 gotas com distribuição pequena com alinhamento à cada 
19 micra\n"); 
     printf("                33 gotas com distribuição grande com alinhamento `cada 33 
micra\n \n"); 
     printf("Out_File_Name   nome do arquivo de saída, sugestão 1-100-70-300x300x33-
nn.txt \n"); 
     printf("                         para uma rodar uma simulação onde: \n"); 
 printf("                         n1=1, n2=100, n3=70, n4=300, n5=300, n6=33 para 
um valor nn qulaquer.\n"); 
    } 
     
    xWD=myWD/2; 
    zWD=myLG/2; 
    xLG=xWD; 
    zLG=-1*zWD;             
    fprintf (p_File, "Simulação para largura %dx%d micra e alinhamento 
%d\n",myWD,myLG,mySubDiv); 
    //////////////////////////////////////////////////////////  DISTRIBUICAO 1 
    if ((ll>=30)||(ll<2)) { 
    p_A[0][0]=3;p_A[0][1]=0.01; 
    p_A[1][0]=4;p_A[1][1]=0.08; 
    p_A[2][0]=5;p_A[2][1]=0.29; 
    p_A[3][0]=7;p_A[3][1]=0.37; 
    p_A[4][0]=10;p_A[4][1]=0.20; 
    p_A[5][0]=15;p_A[5][1]=0.04; 
    p_A[6][0]=20;p_A[6][1]=0.01; 
    } 
    //////////////////////////////////////////////////////////  DISTRIBUICAO 2 
    else { 



 

 

    p_A[0][0]=1;p_A[0][1]=0.03; 
    p_A[1][0]=1.5;p_A[1][1]=0.05; 
    p_A[2][0]=2;p_A[2][1]=0.13; 
    p_A[3][0]=2.5;p_A[3][1]=0.16; 
    p_A[4][0]=3;p_A[4][1]=0.17; 
    p_A[5][0]=4;p_A[5][1]=0.16; 
    p_A[6][0]=5;p_A[6][1]=0.13; 
    p_A[7][0]=6;p_A[7][1]=0.09; 
    p_A[8][0]=8;p_A[8][1]=0.06; 
    p_A[9][0]=10;p_A[9][1]=0.02; 
    } 
    sdiv_t=SDIV_T;                
    qsdiv_t=2.e+6/sdiv_t; 
 
     q=(struct sp*)malloc(sizeof(struct sp)); 
 q->Rm=0; 
     q->A=0; 
     q->X=0; 
     q->Y=0; 
 q->Z=0; 
     q->L=q; 
     q->R=q;  
     for(i=0;i<=N_SDIM;i++) { 
  p[i]=(struct sp*)malloc(sizeof(struct sp)); 
  p[i]->Rm=0; 
  p[i]->X=0; 
  p[i]->Y=0; 
  p[i]->Z=0; 
  p[i]->A=0; 
  p[i]->L=p[i]; 
  p[i]->R=p[i]; 
     } 
 
    time_t ltime; 
 
    time(&ltime); 
    srand((unsigned) ltime + 13); 
    for (i=0;i<10;i++) { 
 if ((30>ll)&&(ll>1)) {  
  n=4.043353*(P/7)*p_A[i][1]*wd*lg;       /////////////// DISTRIB. 1 
 } 
 else { 
  n=0.727386*(P/7)*p_A[i][1]*wd*lg;       /////////////// DISTRIB. 2 
 } 
 if (ll<3) {ll=1;} 
 while (n>0) { 
  if (!(px=(struct sp*)malloc(sizeof(struct sp)))) { printf("sem memoria 
\n"); exit(1);} 
  else {   
   px->A=p_A[i][0]; 
   px->X=0; 
   if (ll>=4) { 
    for (j=0;j<20;j++) { 
     px->X+=(rand() % ll); 
    } 
   } 
   posx=wd/ll; 
   posx=rand() % posx; 
   px->X=px->X/20+ll*posx-wd/2; 
   j=(rand() % 254);  // 254 
   j++; 
   px->Y=(rand() % 100); 
   px->Y=(px->Y+j*100); 
   px->R=p[j]->R; 
   px->L=p[j]; 
   px->Z=0; 
   if (ll>=4) { 
    for (k=0;k<20;k++) { 
     px->Z+=(rand() % ll); 
    } 
   } 



 

 

   posz=lg/ll; 
   posz=rand() % posz; 
   px->Z=px->Z/20+ll*posz-lg/2; 
   px->Rm=0; 
   p[j]->R->L=px; 
   p[j]->R=px; 
   n--; 
   vi_gotas+=px->A*px->A*px->A*4.1888e-9; 
  } 
 } 
    } 
    fprintf (p_File, "Volume inicial = %e mm^3 \n",vi_gotas); 
    wxFrame *frame = new MyFrame(); 
    frame->Show( true ); 
    return true; 
} 

 
 
 

 
 


