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RESUMO

Os inibidores de incrustação atuam na prevenção da formação de incrustações
de sais inorgânicos impedindo a interrupção da produção, bem como bloqueios
de equipamentos e válvulas no processo produtivo de petróleo. Uma das
técnicas utilizada é o tratamento do tipo Squeeze que consiste na aplicação de
inibidor em campos com elevados teores de cálcio. Para este estudo o inibidor
de incrustação comercial avaliado foi o DETPMP (ácido dietilenotriaminapenta
metilenofosfônico), cuja faixa de concentração variou de 15% a 20%. Para a
avaliação da formação de precipitado, a variação dos teores de Ca 2+ foi de 5
g/L até 30 g/L. A fim de identificar estatisticamente os elementos mais
significativos na compatibilidade entre o DETPMP e o cálcio do ambiente, bem
como determinar os valores que geram condições ideais de operação dos
parâmetros avaliados, utilizou-se o planejamento experimental Doehlert no qual
foram avaliados dois parâmetros: as concentrações de DETPMP e de Cálcio.
Em seguida, foi avaliado o efeito de outros parâmetros: a temperatura, a
salinidade e o pH onde se observou suas influências sobre a compatibilidade
entre inibidor e cálcio. A análise estatística foi feita pelo programa Statistica ®
que possibilitou a identificação dos fatores que mais afetam a formação de
precipitados e a elaboração de um modelo matemático capaz de predizer as
massas

de

sólidos

formados

em

função

dos

parâmetros

avaliados

(concentração de inibidor e de Ca2+). Para verificar a adequabilidade do
modelo, foi realizado um teste de extrapolação utilizando pontos fora da região
analisada. Uma vez que os resultados experimentais apresentaram um desvio
menor que o limite de tolerância de 5% em relação do previsto pela equação
proposta, foi certificado a confiabilidade do modelo elaborado.

Palavras-chave:

Incrustação

inorgânica;

Squeeze;

DETPMP;

Planejamento Experimental; Metodologia de superfície de resposta.

Cálcio;
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ABSTRACT

Scale inhibitors act to prevent the formation of inorganic salt scaling, preventing
the production interruption, as well as blockages of equipment and valves in the
oil production process. One of the techniques used is the Squeeze treatment
consisting of the application of inhibitor in fields with high levels of calcium. For
this study the commercial fouling inhibitor evaluated was DETPMP (diethylene
triamine methylenephosphonic acid), whose concentration range varied from 15
% to 20 %. For the evaluation of the formation of precipitate, the variation of
Ca2+ contents were of 5 g / L up to 30 g / L. In order to statistically identify the
most significant elements in the compatibility between the DETPMP and the
calcium of the environment, as well as to determine the values that generate
ideal conditions of operation of the parameters evaluated, the experimental
design was used Doehlert´s matrix in which two parameters were evaluated: the
concentrations of DETPMP and Calcium. Then, the effect of other parameters,
such as: temperature, salinity and pH, where its influence on the compatibility
between inhibitor and calcium was observed, was evaluated. The statistical
analysis was carried out by the Statistica® program, which enabled the
identification of the factors that most affect the formation of precipitates and the
elaboration of a mathematical model capable of predicting the masses of solids
formed according to the parameters evaluated (concentration of inhibitor and
Ca2+). To verify the suitability of the model, an extrapolation test was performed
using points outside the analyzed region. Since the experimental results
showed a deviation less than the tolerance limit of 5% in relation to that
predicted by the proposed equation, the reliability of the elaborated model was
certified.

Keywords: Inorganic scale; Squeeze; DETPMP; Calcium; Experimental design;
Response Surface Methodology.
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Reservatórios de óleo, cujo mecanismo de produção primária possui
baixo fator de recuperação e que, por consequência, retêm grande quantidade
de hidrocarbonetos após exaustão de sua energia natural, são candidatos ao
emprego de uma série de processos que visam ao alcance de uma
recuperação adicional. Tais processos são chamados de métodos de
recuperação suplementar que, de modo geral, alteram o fator de recuperado,
favorecendo o deslocamento do óleo dentro da rocha reservatório. Um dos
problemas mais recorrentes no cenário da produção petrolífera, inclusive nos
campos pré-sal, tem relação com a produção de água associada à fase
orgânica, seja óleo ou gás natural, que pode ser proveniente da rocha
reservatório (água de formação) ou de aquífero.
Os métodos de recuperação são mecanismos utilizados quando, nos
poços não surgentes, a energia natural do fluxo de óleo chega a exaustão
(THOMAS, 2001). Quando isto ocorre, o emprego de algum método de
recuperação é necessário para garantir a viabilidade econômica do poço.
A injeção de água do mar é uma das técnicas mais empregadas em
poços tipo offshore, sobretudo pela sua abundância (THOMAS, 2001). A
problemática está no fato de que a água do mar possui concentrações
consideráveis de íons sulfato (SO4-2) e carbonato (CO3-2), sendo que, no
processo de injeção, a água do mar entra em contato com a água de formação,
que possui concentrações consideráveis de íons Ca+2, Ba+2 e Sr+2 , podendo
haver uma incompatibilidade química. Devido a isso, sais inorgânicos como
BaSO4, CaSO4, SrCO3, dentre outros, irão precipitar na forma sólida e podem
aderir à superfície metálica das facilidades que constituem as instalações de
petróleo e gás, além de perda de produtividade e custos com intervenção
(KUMAR et al. 2010).
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Durante as últimas décadas, a pesquisa relacionada à inibição das
possíveis incrustações tornou-se relevante na área petroquímica enfrentando
muitos desafios no desenvolvimento de inibidores de incrustação com a função
de minimizar ou evitar a deposição do material incrustante. Esses podem atuar
em etapas diferentes do desenvolvimento dos sais: em particular, na
estabilidade termodinâmica da formação dos núcleos e/ou no crescimento dos
cristais, bloqueando os sítios de crescimento.
Uma técnica alternativa para minimizar a deposição de sal na saída do
reservatório

e

poços

produtores

é

pelo

tratamento

de

squeeze

(VALIAKHMETOVA et al., 2016). Neste método, o inibidor de incrustação é
retido na rocha e, à medida que o poço retorna à produção, o inibidor dessorve
ou se dissolve na água de formação com o objetivo de evitar o processo de
formação da incrustação (SHAW et al., 2014).
Em se tratando dos inibidores de incrustação comumente utilizado na
indústria petrolífera, destacam-se os polifosfonatos. Os produtos dessa classe
química apresentam características fundamentais como estabilidade química
sob condições variadas de pH e temperatura. No entanto, a possibilidade de
reação quando aplicado em sistemas com alta concentração de íons cálcio,
pode gerar uma condição de incompatibilidade devido à formação de sais de
baixa solubilidade do tipo Ca-fosfonato (ZHANG et al., 2010).
A investigação das interações do fosfonato com materiais de
reservatório, a formação de sal de fosfonato de Ca e os fatores que controlam
e influenciam esse comportamento vem sendo investigadas como objeto de
estudo. (ZHANG et al., 2016, [A]).
MONTGOMERY (2017) mostrou que, a partir da quimiometria, através
da Metodologia de Superfície de Resposta (MSR), modelos matemáticos
lineares ou quadráticos são ajustados aos dados experimentais baseados em
um

planejamento

compatibilidade.

experimental

Dessa

forma,

a

Doehlert
otimização

para

previsibilidade

experimental

permite

da
a

determinação da condição considerada ideal para os parâmetros avaliados.
Diante do contexto, este trabalho vai avaliar, por meio da quimiometria, a
compatibilidade do inibidor de incrustação ácido dietilenotriaminapenta
metilenofosfônico (DETPMP), da classe química dos pentafosfonatos com
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matrizes sintéticas que simulam diversas composições encontradas em águas
de formação, considerando a variação do teor de cálcio de modo a identificar a
faixa de aplicação para o tratamento de squeeze em poços produtores nos
campos petrolíferos. Por fim, elaborou-se uma modelagem matemática
ajustada capaz de predizer a massa de sólido formada em função de
parâmetros avaliados experimentalmente.
1.1.

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Com a complexidade e a crescente busca pela qualidade que marca a
química, e a fim de alcançar o maior benefício no desempenho de um produto,
processo ou sistema, a opção de otimização é a melhor escolha (NETO et al.,
1996). O uso da otimização experimental tornou-se comum na tentativa de se
obter condições ideais nos procedimentos com intuito de obter as melhores
respostas.
Na química analítica, particularmente, otimizar é monitorar a influência
de uma variável em sua resposta experimental e pode ser feita de dois modos
(MONTGOMERY, 2017): a otimização univariada e a multivariada. Quando
apenas um parâmetro é variado e mantem-se outro(s) constante(s), trata-se de
otimização univariada. No entanto, esta técnica não considera os efeitos de
interação entre parâmetros, consequentemente, ela não retrata a totalidade dos
efeitos dos parâmetros na resposta, já que há uma defasagem na contribuição
das variáveis envolvidas. Além disso, outro problema na otimização univariada
é que requer número maior de experimentos para a pesquisa, o que leva a um
gasto maior de tempo, aumentando o custo e o consumo de reagentes e
materiais.
Por outro lado, as técnicas estatísticas que envolvem a otimização de
vários fatores, a otimização multivariada, vem se difundindo de forma crescente
na química analítica e em outras áreas. Os projetos multivariados permitem o
estudo simultâneo de muitos parâmetros, sendo mais fáceis de implementar e
mais econômicos. Nesse ramo, dentre as técnicas mais importantes é o
Método de superfície de resposta (Response surface methology) (HANRAHAN
et al., 2006).
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A proposta da pesquisa é utilizar a Metodologia de Superfície de
Reposta (MSR) alinhada a um planejamento experimental para explorar uma
região adequada de compatibilidade química entre o inibidor de incrustação
DETPMP e íons Ca+2, evento que poderá acontecer no poço produtor por conta
do tratamento de squeeze. Ou seja, estudar uma faixa dita condição ótima em
que possa garantir que não haverá formação de sal inorgânico quando o
produto químico (inibidor de incrustação) entrar em contato com a solução
salina (íons cálcio).
Para esse trabalho foi utilizado, após um estudo preliminar com um
planejamento fatorial 22, os delineamentos Box-Behnken e Doehlert para
elaborar os planejamentos dos experimentos.

1.2.

ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

A presente dissertação foi estruturada em seis capítulos. No Capítulo 1
define-se a situação problema, os objetivos gerais e específicos, as questões
da pesquisa e a justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa.
No Capítulo 2 foi realizada uma revisão bibliográfica de abordagem da
incrustação: definições, causas, como e o porquê de sua formação. Além disso,
será apresentada as técnicas utilizadas para minimizar e até evitar seu
desenvolvimento.
O Capítulo 3 aborda sobre estratégias de otimização experimental que
envolve a Metodologia de Superfície de Resposta, e como são baseados os
planejamentos de experimentos. Há também uma abordagem sobre o software
STATISTICA 7.0 empregado ao estudo.
O Capítulo 4 descreve a metodologia experimental executada nos
ensaios laboratoriais. Nele consta como foi feita a divisão dos planejamentos, a
descrição dos ensaios com as respectivas variáveis e parâmetros avaliados.
O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos experimentalmente, além
do que foi implementado pelo STATISTICA, com suas devidas discussões e
considerações preliminares.
E, por fim, no Capítulo 6 encontra-se as conclusões do trabalho.
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.

INCRUSTAÇÃO NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO

A incrustação é reconhecida como um dos principais problemas que
afetam a operação nos campos de petróleo e gás (VAZIRIAN et al., 2016). Um
dos principais causadores de dano à formação em reservatórios de petróleo,
podendo ser orgânicas (parafinas, asfaltenos) ou inorgânicas, decorridas
devido a deposição de sais de baixa solubilidade no meio poroso (CIVAN,
2015).
Durante o processo de produção, o equilíbrio dos fluidos em reservatório
é perturbado. Essas alterações termodinâmicas de temperatura e pressão
podem deslocar o equilíbrio químico para a formação de sais de baixa
solubilidade podendo estes serem depositados, gerando as incrustações que,
por consequência, ocasionarão obstrução de dutos, redução da vida útil dos
equipamentos, ameaça à integridade de componentes (Figura 1), como válvula
de controle de subsuperfície (SSCV), bombas elétricas submersas e atuadores
hidráulicos (KHATIB, 1994; KRUEGER, 1988; MOGHADASI et al., 2003). Não
obstante, haverá o comprometimento da produtividade com custos de
manutenção de linhas de produção e interrupção do processo (KUMAR et al.,
2010).

15

Figura 1. Obstrução parcial de uma tubulação de produção oriunda da deposição
de incrustação (BARAKA-LOCKMANE et al., 2010)

2.2.

INCRUSTAÇÕES INORGÂNICAS

As águas possuem diversos íons em sua composição, dependendo de
sua origem, como por exemplo, a água do mar é rica em sulfato e a água da
formação pode ser rica em íons de bário, estrôncio e cálcio em alguns
reservatórios, como exemplificado na Tabela 1. A mistura dessas águas dentro
do reservatório ocorre com maior intensidade nas proximidades do poço injetor,
durante a recuperação secundária por injeção de água do mar (ROSÁRIO,
2001; BEZERRA et al., 1990).

Tabela 1. Exemplo de composição química de água de formação e água do mar

Íons

Água de formação, mg L-1 Água do mar, mg L-1

Sódio

33500

11500

Potássio

554

226

Magnésio

374

1390

Bário

269

1

Estrôncio

415

9

Sulfato

14

2834

Cloreto

60000

21300

Cálcio

2760 - 39280

504
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Em contato, a incompatibilidade dessas águas pode ocasionar a
precipitação de compostos inorgânicos de baixa solubilidade (Figura 2), que
podem causar os sérios problemas ao longo do processo, desde os poros da
rocha, passando pela linha de produção, até chegar à plataforma. (ROSÁRIO
et al., 2002; BEZERRA et al., 1990; MARQUES, 2001).

Figura 2. Depósitos de incrustações em poros de rocha (adaptado de
CRABTREE, 1999)

2.3.

TIPOS DE INCRUSTAÇÕES INORGÂNICAS

Os dois depósitos de incrustações inorgânicas mais frequentes são
carbonatos e sulfatos (KRUMRINE et al., 1985; LASATER et al., 1968,
NANCOLLAS et al., 1974; NANCOLLAS et al., 1982), como segue:

(1) Incrustação de carbonato (CaCO3 e FeCO3) ocorre quando os íons
carbonatos reagem com os cátions em solução da água de formação.
(VETTER, 1982).
(2) Incrustação de sulfato (BaSO4, SrSO4, CaSO4 e CaSO4.H2O) surgem da
incompatibilidade devido a mistura da água de injeção, rica em íons sulfato,
com os cátions em solução da água de formação (VETTER, 1987).

Entretanto, outros tipos de incrustação podem ocorrer com menor
frequência, a saber:
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 Sulfetos de ferro, de zinco e de chumbo (KALFAYAN, 2008);
 Incrustações radioativas: Sulfato de rádio, de chumbo e de polônio, na
forma de coprecipitação de BaSO4 ou SrSO4 (BELLARBY, 2009);
 Halita (NaCl) (REBESCHINI, 2010).

Embora não seja economicamente eficiente, em alguns casos, para
evitar problemas de incrustação de sulfato, a água do mar é dessulfatada antes
de ser injetada no campo petrolífero (JORDAN et al., 2001).

2.4.

MECANISMO DE FORMAÇÃO DAS INCRUSTAÇÕES

O mecanismo de formação das incrustações inorgânicas mais comuns
em reservatórios de petróleo como as de carbonato de cálcio dependem,
principalmente de alterações de pressão, temperatura, mudanças no pH da
água e, no caso de incrustação por sulfato de bário, mistura de águas
quimicamente incompatíveis no reservatório (FRENIER et al., 2008). Também
é determinante para a formação de incrustações salinas a supersaturação do
meio. (REBESCHINI, 2010). Essa poderá ser verificada matematicamente pelo
cálculo do índice de saturação (IS) de um composto em uma solução aquosa, é
a medida da diferença da quantidade do sal dissolvido na mesma, e aquela que
estaria presente no equilíbrio. Esse parâmetro é afetado por alterações na
temperatura, pressão, pH e composição da água. (ROCHA, 2002).
Solubilidade de uma substância refere-se à concentração ou à
quantidade máxima de uma substância química que pode ser colocada em um
solvente para formar uma solução estável (SKOOG et al., 1997).
A solubilidade em água do carbonato de cálcio, sulfato de bário, sulfato
de estrôncio e sulfato de cálcio é baixa (Tabela 2), e por esta razão que estes
compostos tendem a precipitar e formar incrustações (HARRIS, 2012).

Tabela 2. Principais sais inorgânicos causadores de incrustação na indústria do
petróleo (REIS et al., 2011)

Precipitado
Sulfato de bário (BaSO4)

Solubilidade dos sais (mg/L) em H2O, a 25 ºC
2
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Carbonato de cálcio (CaCO3)

53

Sulfato de estrôncio (SrSO4)

114

Sulfato de cálcio (CaSO4)

2000

A cristalização e formação de uma incrustação requerem a ocorrência dos
seguintes fatores simultâneos (YORK et al., 1966):
 Supersaturação;
 Nucleação;
 Crescimento do cristal;
 Tempo de contato.

Inicialmente a solução deve ser supersaturada por íons cujos sais são
baixa solubilidade. Ou ainda, haver alterações das condições de pressão,
temperatura, pH, etc., também são consideradas causas, uma vez que
influenciam na solubilidade de um dado composto. Depois ocorre uma
formação instável de aglomerado de átomos, chamada de nucleação, podendo
ser homogênea, quando não há sítios preferenciais de formação do núcleo, ou
heterogênea, quando a nucleação é sob um substrato preferencial, definida
como início de um processo de precipitação. Este núcleo, cresce então, a partir
da adsorção de novos íons, ocorrendo em imperfeições de sua superfície,
aumentando seu tamanho, tornando-se estável e se deposita em uma
superfície, podendo ser os poros da rocha, tubulações ou equipamentos
(FRENIER et al., 2008).
A energia para crescimento de um núcleo de cristal é influenciada pela
redução da energia livre de superfície do cristal, que diminui rapidamente com
o crescimento de seu diâmetro, após seu raio crítico (menor tamanho de
aglomerado estável) ser excedido. Essa redução da energia livre indica que,
para cristais grandes, seu crescimento é favorecido, enquanto que núcleos de
cristais pequenos podem ser dissolvidos (FRENIER et al., 2008).
Além de condições termodinâmicas, o regime de fluxo também é um
fator que influencia o processo de incrustação. Um regime de fluxo turbulento
pode servir como catalisador para deposição de incrustações, porém, para a
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taxa de formação inicial de deposição o fluxo laminar pode ser mais favorável
(FRENIER et al., 2008).
Quando a precipitação ocorre em soluções lábeis, ou seja, àquelas com
elevado índice de supersaturação, o processo, conhecido como nucleação
homogênea, se desenvolve em duas etapas principais: nucleação e
crescimento de cristais (ROSÁRIO et al., 2002).
A nucleação homogênea é decorrente da interação entre íons e
moléculas, que leva a formação de um agregado de tamanho crítico, definido
como núcleo. Estes núcleos respondem como centro ativos, a partir dos quais
ocorre um crescimento espontâneo (ROSÁRIO et al., 2002). O processo de
nucleação determina a distribuição de tamanho dos núcleos produzidos, sendo
uma etapa limitante em termos energéticos (ROCHA, 2002; ROSÁRIO et al.,
2002).
É mais comum o acontecimento da nucleação heterogênea devido aos
diferentes tipos de superfície de formação onde a solução está contida, e às
heterogeneidades de um reservatório de petróleo. A Figura 3 demonstra como
funciona os dois processos.
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Figura 3. Processos de nucleação das incrustações (adaptado de CRABTREE,
1999)
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2.5.

USO DE INIBIDORES PARA CONTROLAR A FORMAÇÃO DA
INCRUSTAÇÃO

Atualmente, existem vários compostos que são aplicados na inibição de
incrustações inorgânicas na indústria do petróleo. Os inibidores mais comuns
utilizados pertencem a diversas classes químicas: policarboxilato, poliacrilato,
sulfonato, e seus ácidos correspondentes, entre outros, sendo que na indústria
de petróleo se destacam os fosfonatos e polímeros (FRENIER et al., 2008).
A Figura 4 apresenta as estruturas moleculares dos inibidores de
incrustação mais utilizados na indústria de petróleo.

Figura 4. Estruturas moleculares dos principais inibidores utilizados na indústria
de petróleo (ROCHA, 2002)

Em relação à precipitação de sulfato de bário, os fosfonatos são os que
demonstram melhor eficiência de inibição quando comparado com seus
análogos poliméricos (JORDAN et al., 2010, 2012; TAJ et al., 2006; INCHES et
al., 2006). Isso se deve por causa da funcionalidade do fosfonato (normalmente
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como um amino fosfonato), que possui melhor eficiência de inibição (JACKSON
et al., 1996; SINGLETON et al., 2000). Contudo, quanto maior a quantidade de
fósforo contido no inibidor de incrustação, mais agressivo é ao meio ambiente
(JORDAN et al., 2010, 2012; WILSON et al., 2010), que torna proibido seu uso
como inibidor de incrustação pela legislação de alguns países, como a Noruega
(JORDAN et al., 2010, 2012).
Cada produto químico apresenta uma estrutura química diferente com
propriedades semelhantes na função preventiva de formação de precipitados.
A escolha do inibidor apropriado para um determinado poço se dará após a
realização de testes laboratoriais, simulando as condições geoquímicas do
poço e a composição da água de produção no meio, levando em consideração
fatores como (FINK, 2011):
 Eficiência nas condições de campo;
 Capacidade de sorção (grau de adsorção/dessorção na rocha);
 Resistência às condições de pressão e temperatura;
 Compatibilidade com a rocha reservatório;
 Compatibilidade com a água a ser tratada, com o óleo, com outros
fluidos dosados no processo;
 Compatibilidade com materiais das linhas, bombas e válvulas que
tenham acesso no deslocamento do produto até o ponto de aplicação;
 Baixa toxicidade e alta biodegradabilidade;
 Baixo custo.

2.5.1. Mecanismo de atuação de inibidores de incrustação

Do ponto de vista termodinâmico, a inibição de incrustação pode ser
promovida pela adição de substâncias que sequestram os cátions ou que
inibem o crescimento de cristais. A função destes compostos é evitar/minimizar
a deposição de sais inorgânicos nas paredes das tubulações ao longo do
sistema de exploração de petróleo (REIS et al., 2011).
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O mecanismo de deposição de incrustação é apresentado na Figura 5
com os parâmetros de controle predominantes em cada estágio.

Figura 5. Esquematização geral do mecanismo de incrustação (SILVA et al.,
2007)

Segundo COWAN et al. (1976), três fatores são determinantes para a
deposição de sais: a supersaturação, a nucleação e o tempo de contato.
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O inibidor poderá atuar tanto evitando a formação de núcleos, como
impedindo o crescimento dos cristais, de acordo com o estágio de formação da
incrustação (REIS et al., 2011).
Um inibidor com propriedades quelantes liga-se ou mantém o cátion de
um componente de incrustação em solução. Inibidores quelantes possuem
grupos funcionais capazes de atuarem como agentes complexantes que
bloqueiam a precipitação ou o crescimento da incrustação, até certo limite de
supersaturação em proporção estequiométrica (REIS et al., 2011).
Segundo REIS et al. (2011), em geral, para que um composto orgânico
seja um bom inibidor de incrustação por quelação com cátions metálicos, é
necessário que seja hidrofílico, isto é, que se dissolva na água. Um inibidor de
incrustação deve ter grupos que possam complexar com cátions (Figura 6),
como grupos ácidos carboxílico, sulfônicos ou fosfônicos e grupos que tenham
pares de elétrons livres (hidroxilas e aminas), O balanço entre esses grupos
pode facilitar o sequestro dos cátions metálicos diminuindo sua concentração e,
portanto, impedindo a deposição.

Figura 6. Modelo de coordenação de Werner: o íon metálico central atrai os
ligantes ao seu redor (TOMA et at., 2014)

A inibição durante a nucleação envolve uma adsorção endotérmica do
inibidor provocando a dissolução dos núcleos embrionários do precipitado. Um
mecanismo proposto para esta inibição seria a de que a adsorção do inibidor
aumentaria a energia livre do núcleo e, consequentemente, resultaria num
aumento da barreira energética para o crescimento do cristal. Entretanto, há
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teoria de que a força primária que rege a adsorção é simplesmente a repulsão
hidrófoba da molécula do inibidor em solução (ROCHA, 2002).
O mecanismo de inibição durante o crescimento de cristais consiste da
adsorção irreversível do inibidor sobre uma superfície ativa do cristal de
precipitado. A interação eletrostática, força de ligação e configuração serão
aspectos fundamentais neste processo. Os grupos funcionais aniônicos do
inibidor são responsáveis pela aproximação inicial à superfície do cristal e a
presença de vários grupos proporciona uma alta densidade de carga negativa,
que resulta numa forte interação eletrostática com a superfície. Grupos
funcionais adicionais com capacidade de formar complexos com cátions do
cristal complementam a ação do inibidor. Caso o cristal já tenha se formado, o
inibidor ainda poderá coibir a extensão da incrustação através dos efeitos de
distorção e dispersão do cristal (ROCHA, 2002).
Ressalta-se que os inibidores de incrustação são os mais utilizados
como método preventivo, pois interferem na formação de incrustações agindo
de formas distintas. (BELLARBY, 2009; REBESCHINI, 2010).

2.5.2. Inibidores de incrustação derivados dos ácidos fosfônicos e de
fosfonatos

Alguns anti-incrustantes mais comuns vêm da família dos poliácidos
fosfônicos e dos polifosfonatos (VETTER, 1976). Eles podem ser classificados
pela

quantidade

de

agrupamentos

organofosforados

CH2PO(OH)2,

consequentemente pela quantidade de fósforo (Figura 7).

Figura 7. Exemplos de classificações de tipos de fosfonatos
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Essa classe química possui ampla aplicação, incluindo tratamento de
água industrial, materiais de limpeza domésticos e industriais, atuam como
inibidores de corrosão, dentre outros (SVARA et al., 2000). Além disso, os
poliácidos fosfônicos e os polifosfonatos representam o tipo de inibidor de
incrustação mais empregados nos campos de petróleo (KELLAND et al., 2014).
O ácido dietilenotriaminopentametilenofosfônico (DETPMP) (Figura 8) é
um produto que pode agir como agente quelante e é uma molécula altamente
recomendada na inibição da formação do carbonato de cálcio.

Figura 8. Estrutura molecular do DETPMP

Dentre algumas das vantagens da escolha do DETPMP, ou outros
poliácidos fosfônicos e os polifosfonatos, para impedir a deposição dos sais
inorgânicos, destacam-se:
 Os fosfonatos são inibidores de incrustação aplicados em baixas
concentrações (ppm) (OSTROFF,1985) e não são tóxicos (FRENIER
et al., 2008);
 Eles são produtos químicos estáveis tanto termicamente, como às
variações de pH. Dessa forma, atuam na inibição em sistemas em
diferentes condições;
 Os fosfonatos demonstraram eficiência ao evitar diferentes tipos de
depósitos de sais, tornando-os muito flexíveis em vários sistemas de
dimensionamento (NANCOLLAS, 1982);
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 A concentração de fosfonatos em fluidos é possível ser quantificada
e, por consequência, ser determinada a quantidade de seu
acréscimo, quando necessária, em uma aplicação específica.

2.6.

TRATAMENTO SQUEEZE

Para prevenção da deposição de incrustação, o inibidor deve ser
injetado continuamente ou a partir de um tratamento denominado squeeze,
realizado de forma periódica (HEATH et al., 2012).
O tratamento de squeeze, normalmente realizado nos campos de
produção, é a técnica de injeção de um anti-incrustante, em altas
concentrações, no poço produtor de modo que o produto seja fixado na rocha
reservatório e sendo liberado junto da água e do óleo quando o poço produtor
começar a produzir, com a expectativa da liberação do inibidor em
concentrações suficientes para impedir a precipitação. Atualmente existem
duas técnicas aplicadas na indústria do petróleo e que são constantemente
estudadas. O squeeze de precipitação no qual o inibidor precipita na formação
rochosa, e o squeeze de adsorção em que o anti-incrustante é adsorvido na
superfície da rocha (RABAIOLI et al., 1995).
Alguns autores citam que o squeeze de precipitação é mais eficiente na
prevenção de formação de incrustação que o squeeze de adsorção, entretanto,
por estar propenso a deposição de particulado, não é uma opção muito
conveniente. Logo, faz-se, preferencialmente, uso da técnica do squeeze de
adsorção nas operações de prevenção de formação de incrustação
(TANTAYAKOM et al., 2005 [A]).
Devido ao alto investimento de um tratamento de squeeze (MOTA et al.,
2004), que implica custos diretos (reagentes, mobilização de recursos
humanos) e indiretos (interrupção da produção de um poço), além dos riscos
associados à própria operação, nos últimos anos, várias técnicas têm sido
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propostas para a extensão da vida de um tratamento de squeeze, aumentando
a retenção do inibidor de incrustação na matriz da rocha reservatório e
prolongando a curva de dessorção acima da Concentração Inibitória Mínima
(CIM) (VAZQUEZ et al., 2011, VAZQUEZ et al., 2012, HEATH et al., 2012).
A utilização de surfactantes ou a mistura de solventes para melhorar a
inversão de molhabilidade da rocha-reservatório (GHOSH et al., 2013); o
desenvolvimento de inibidores de incrustação com solubilidade adequada à
fase orgânica para poços com baixo BSW (Basic Sediments and Water)
(VAZQUEZ et al., 2012; VAZQUEZ et al., 2016); o uso de metais de transição
na solução com inibidor (KAN et al., 2009; KAN et al., 2008) ou inserção de
kaolinite (FLEMING et al., 2009) ou outra argila para aumentar a sorção do
inibidor; cross-linked scale inhibitors (BACHE, 2000); o desenvolvimento de
micro ou nano partículas de inibidor de incrustação (GHORBANIA et al., 2017;
ZHANG et al., 2017)
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CAPÍTULO 3 - OTIMIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
USANDO ESTATÍSTICA MULTIVARIADA

3.1.

APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL NA
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS

A decisão de adotar um método de planejamento experimental para a
realização

de

um

estudo

envolvendo

muitas

variáveis

possibilita

o

planejamento e execução de forma organizada de ensaios reduzidos ao
mínimo necessário. Permite ainda a verificação dos efeitos individuais e de
interação de todas as variáveis sobre a resposta, a definição das variáveis mais
importantes para o processo, a avaliação dos erros experimentais e de
regressão e a modelagem empírica dos resultados em função das variáveis
escolhidas, através de programas estatísticos de regressão (BOX et al., 1978).
Ressalta-se a importância das medidas experimentais, além do
conhecimento sobre o problema em estudo. Apesar da sofisticação e eficiência
das teorias matemáticas ou estatísticas do planejamento experimental, a
precisão e a exatidão dos dados experimentais coletados em laboratório não
podem ser substituídas por elas (BUTTON, 2005).

3.1.1. Planejamento fatorial completo

Segundo NETO et al. (1996), em estudos preliminares, quando é
desejado identificar o efeito das variáveis sobre a resposta, o planejamento
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fatorial é o mais indicado. Para isso, é preciso variar os fatores de influência e
observar o resultado dessa variação. Isto implica na realização de ensaios, em
pelo menos, dois níveis desse fator.
Apesar dos planejamentos fatoriais do tipo 2 k serem mais comuns e que,
com um número reduzido de níveis, é praticamente impossível explorar de
maneira completa uma grande região no espaço das variáveis (>4), estes ainda
se mostram vantajosos, pois permitem verificar tendências importantes para a
realização de investigações posteriores (NEVES et al., 2002).
No planejamento fatorial, os níveis são costumeiramente codificados
com os sinais (+) e (-), sendo que, a atribuição aos níveis superiores ou
inferiores se dá de forma aleatória, e não interfere na realização dos
experimentos ou interpretação dos resultados. Estes sinais também permitem
esquematizar estas variáveis na forma de matrizes de planejamento, assim
como determinar, por meio de cálculos, a influência das mesmas e das suas
interações no sistema (BRASIL et al., 2007).

3.1.2. Algumas definições
Fatores ou variáveis independentes – são características que podem ser
variadas no sistema; por exemplo, concentração de sais, temperatura, pH,
salinidade, etc.
Níveis – faixa de variação que um fator será submetido;
Resposta ou variável dependente – é a variável em que se está interessada
e sofre efeito dos fatores.

3.1.3. Metodologia de Superfícies de Resposta (MSR)

O Método de superfície de resposta (MSR) consiste em equações
polinomiais elaboradas a partir do conjunto de dados experimentais a fim de
prevê-los estatisticamente. O objetivo é otimizar simultaneamente os níveis das
variáveis para atingir a melhor performance do sistema.
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De acordo com HANRAHAN et al. (2006), para aplicar o MSR, é
necessário, anteriormente, definir o tipo de planejamento experimental que
melhor representará a região experimental que será estudada.
Nos planejamentos experimentais de primeira ordem, como os fatoriais
completos de dois níveis, são definidos os níveis dos fatores e, a partir disso,
são detectados os efeitos mais significativos em todo intervalo considerado.
Devido à simplicidade, e ao relativo baixo custo, os projetos de delineamentos
fatoriais completos, tipo 2k, são aplicados, geralmente, em estudos preliminares
ou em etapas iniciais de uma otimização. A tentativa de acrescentar novos
níveis nos fatores, propondo um experimento fatorial do tipo 3 k ou 4k, seria
inviável economicamente e incapaz de chegar a boas conclusões devido às
suas complexidades.
Uma boa alternativa é propor um modelo de curvatura com custo mais
baixo do que um experimento fatorial e com uma aproximação de uma função
resposta que gere a localização de uma região ótima dos dados experimentais,
não descritas por funções lineares (HANRAHAN et al., 2006). Para isso,
modelos de segunda ordem são mais adequados e planejamentos para
superfícies de respostas quadráticas são as opções adequadas, como o BoxBehnken, Composto Central e Doehlert.

3.1.3.1.

Planejamento fatorial completo de 3 níveis (3k) versus MSR

Planejamentos do tipo 3k apresentam uma matriz experimental com
aplicação limitada no MSR nos casos em que o número de variáveis, k, for
mais que 2. Com muitos fatores a serem estudados, o número de experimentos
(N) necessários será elevado, uma vez que N é calculado através da
expressão N=3k e, consequentemente, a eficiência ficará comprometida
inviabilizando a escolha desse tipo de delineamento (MORRIS, 2000).

3.1.3.2.

Planejamento Box-Behnken

O planejamento proposto por Box and Behnken sugere a maneira de
selecionar pontos de um arranjo fatorial de três níveis proporcionando uma
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estimação eficiente dos parâmetros do modelo matemático (BOX et al., 1960).
Em geral, esse tipo de delineamento necessita de poucas combinações entre
os níveis dos fatores o que o torna bem mais econômico em relação ao
planejamento de três níveis conforme pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3. Comparação entre os planejamentos 3k e Box-Behnken em relação ao
número mínimo de experimentos necessários para sua aplicação

Número
de
variáveis

Número de experimentos
Planejamento
3k

Planejamento
Box-Behnken

2
9
3
27
13
4
81
25
Segundo FERREIRA (2007), como principais características desse
arranjo, podem ser destacadas:


Requer um número de experimentos de acordo com N = 2k(k-1) + pc,
onde k é o número de variáveis e pc, o número de pontos centrais;



Cada variável apresenta três níveis (-1, 0, +1) equidistantes;



Não apresenta combinações para os quais todos os fatores são
simultaneamente em níveis mais altos ou mais baixos;



Úteis para evitar experiências em condições extremas, para os quais
podem gerar resultados insatisfatórios.

A Figura 9(c) representa o arranjo Box-Behnken na otimização de três
variáveis que requer 13 pontos experimentais. Comparando com o fatorial
completo 33 (3 variáveis em 3 níveis), no qual seria necessário um total de 27
ensaios (Figura 9(b)), nota-se que o delineamento proposto por Box se torna
uma opção mais econômica e eficiente.
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Figura 9. Planejamento experimental baseado nas variáveis de três níveis:
planejamento fatorial 3k para a otimização de (a) duas variáveis e (b) três
variáveis e (c) planejamento Box-Behnken para otimização de três variáveis
(BEZERRA et al., 2008)

A Tabela 4 mostra sua matriz experimental na aplicação de três
variáveis.

Tabela 4. Matriz do planejamento Box-Behnken para três variáveis

Ensaios Variável 1 Variável 2 Variável 3
1
-1
-1
0
2
1
-1
0
3
-1
1
0
4
1
1
0
5
-1
0
-1
6
1
0
-1
7
-1
0
1
8
1
0
1
9
0
-1
-1
10
0
1
-1
11
0
-1
1
12
0
1
1
C
0
0
0

3.1.3.3.

Planejamento Doehlert
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O planejamento ou matriz Doehlert (DOEHLERT, 1970) é um exemplo
de delineamento de otimização experimental baseada na Metodologia de
Superfície de Resposta (CAMPAÑA et al., 1997). FERREIRA et al. (2004)
destacam as principais características desse arranjo:


Os pontos da matriz Doehlert correspondem aos vértices de um
hexágono regular;



Número de níveis pode variar para cada fator;



Distribuição uniforme ao longo do domínio experimental;



N = k2+k+1, com N = número de experimentos e k = número de
variáveis;



Maior eficiência quando comparado aos outros delineamentos de
segunda ordem pela necessidade de um menor número de
ensaios.

Para duas variáveis, o delineamento Doehlert é representado por um
ponto central cercado de seis pontos de um hexágono regular. A Figura 10
apresenta a figura geométrica com os níveis dos parâmetros estudados e seus
valores codificados.

Figura 10. Valores codificados para o planejamento Doehlert com ponto central
(TEÓFILO, 2006)

A Tabela 5 apresenta a matriz experimental que obedece ao
planejamento Doehlert para duas variáveis e que corresponde a Figura 10.
Tabela 5. Matriz experimental Doehlert codificada para duas variáveis

Pontos do hexágono Variável 1 Variável 2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,5
-0,5
-1
0
0
0
1
0,5
-0,5

-0,866
-0,866
0
0
0
0
0
0,866
0,866

Segundo CAMPAÑA e colaboradores (1997), um planejamento com três
variáveis, por exemplo, pode apresentar, quanto aos níveis, as configurações
5,5,3 ou 5,7,3, conforme destacam as Tabelas 6 e 7, respectivamente. Desta
forma é possível avaliar as variáveis consideradas mais importantes, ou seja,
que apresentam efeitos mais pronunciados em um número maior de pontos do
espaço estudado.

Tabela 6. Matriz Doehlert para três variáveis codificada 5, 7, 3 (cubo octaedro de face
triangular)

Pontos do cubo Variável 1 Variável 2 Variável 3
1

0

0

0

2

1

0

0

3

0,5

0,866

0

4

0,5

0,289

0,817

5

-1

0

0

6

-0,5

-0,866

0

7

-0,5

-0,289

-0,817

8

0,5

-0,866

0

9

0,5

-0,289

-0,817

10

-0,5

0,866

0

11

0

0,577

-0,817

12

-0,5

0,289

0,817
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13

0

-0,577

0,817

Tabela 7. Matriz Doehlert para três variáveis codificada 5, 5, 3 (cubo octaedro de face
quadrada)

Pontos do cubo Variável 1 Variável 2 Variável 3
1

1

0

0

2

0,5

-0,5

-0,707

3

0,5

-0,5

0,707

4

0,5

0,5

-0,707

5

0,5

0,5

0,707

6

0

-1

0

7

0

1

0

8

-0,5

-0,5

-0,707

9

-0,5

-0,5

0,707

10

-0,5

0,5

-0,707

11

-0,5

0,5

0,707

12

-1

0

0

13

0

0

0

A Figura 11 apresenta a estrutura geométrica do design, o cubo
octaedro, cujas coordenadas foram apresentadas nas Tabelas 6 e 7, que
correspondem ao cubo octaedro de face triangular e ao de face quadrada,
respectivamente.

Figura 11. Geometrias tridimensionais do delineamento Doehlert para três
variáveis. A esquerda um cubo octaedro de face triangular e a direita um cubo
octaedro de face quadrada (CAMPAÑA et al.,1997)
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A Figura 12 ilustra a projeção dos cuboctaedros sob o plano.

Figura 12. Planejamento Doehlert na otimização de três variáveis a partir da
projeção de dois planos de um cuboctaedro (BEZERRA et al., 2008)

3.1.3.4.

Comparativo dos planejamentos de segunda ordem na MSR

Dentre os tipos de planejamentos citados nos itens anteriores, em
termos de eficiência na aplicação da MSR, os planejamentos Doehlert e BoxBehnker estão equiparados e apresentam vantagem em relação a um outro
tipo de delineamento de segunda ordem bastante recorrente, o planejamento
composto central. A eficiência de um planejamento () é calculada pela razão
do número de coeficientes, p, da equação quadrática, pelo número de
experimentos necessários para a realização do planejamento, N. Desse modo,
para os planejamentos Doehlert e Box-Behnker (p = 6), = 0,86, enquanto que
para o delineamento composto central (p = 6),  = 0,67.
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No entanto, o Doehlert mostra-se mais vantajoso em relação aos demais
pela facilidade de aplicação as variáveis experimentais, necessitando de
poucos experimentos. Ademais, devido a sua grande mobilidade pelo domínio
experimental, permite construção de planejamentos sequenciais. E, por fim, a
quantidade de níveis de cada fator pode ser selecionada a fim de obter maiores
informações sobre os fatores mais significantes ou problemáticos.

3.1.3.5.

Etapas para aplicação da MSR

Técnica usualmente utilizada na área de quimiometria, a metodologia de
superfície de resposta foi desenvolvida nos anos 50 por George E. P. Box e
seus colaboradores (GILMOUR, 2006; NETO et al., 1996). O método consiste
em um grupo de técnicas matemáticas e estatísticas baseadas em modelos
empíricos para gerar um planejamento a ser aplicado em um conjunto de
dados experimentais. Com isso, funções polinomiais tipo lineares ou
quadráticas são plotadas para descrever e explorar o sistema estudado antes
de sua otimização (TEÓFILO et al., 2006).
De acordo com BEZERRA (2008), para a aplicação do MSR como
técnica de otimização, é necessária a execução das seguintes etapas:

1. Seleção das variáveis independentes que serão avaliadas na região de
domínio experimental para a resposta;
2. Escolha de um tipo de planejamento e execução dos ensaios de acordo
com a respectiva matriz experimental;
3. Tratamento matemático-estatístico dos dados experimentais através de
uma função polinomial;
4. Avaliação do modelo;
5. Verificação da necessidade e possibilidade de deslocamento da região
ótima.
6. Obter os valores ótimos para as variáveis estudadas.

Inúmeras variáveis são capazes de afetar a resposta no domínio
experimental estudado. E, diante da dificuldade, de controlar àquelas que
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possuem uma pequena contribuição, as variáveis de maior efeito devem ser
escolhidas. Para isso, uma triagem de planejamentos fatoriais de dois níveis é
adequadamente empregada para gerar as variáveis mais significativas.

3.1.3.6.

Escolha do planejamento experimental

O modelo mais simples no MSR é o linear gerando respostas na forma
da Equação 1.
𝑘

𝑦 = 𝛽0 ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + 𝜀
𝑖=1

(Equação 1)

Onde k é o número de variáveis, 𝛽0 é o termo constante, 𝛽𝑖 representam os
coeficientes dos parâmetros lineares, xi são as variáveis e ε é o erro dos
experimentos.
Delineamentos fatoriais de dois níveis são usados para estimar efeitos
de primeira ordem, no entanto, eles falham na estimação quando a resposta
gera curvatura, caso em que os efeitos de segunda ordem são significantes.
Para isso, o próximo modelo contém uma contribuição adicional que representa
a interação entre as variáveis experimentais. Seguindo a forma da Equação 2.

𝑘

𝑘

𝑦 = 𝛽0 ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + 𝜀
𝑖=1

𝑖≤𝑗≤1

(Equação 2)

Onde βij representa o coeficiente de interação das variáveis.
Para avaliar o ponto crítico (máximo, mínimo ou sela), é necessário um
polinômio que contenha a contribuição quadrática, seguindo a seguinte
Equação 3.
𝑘

𝑘

𝑘

𝑦 = 𝛽0 ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖2 + ∑ 𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + 𝜀
𝑖=1

𝑖=1

𝑖≤𝑗≤1
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(Equação 3)

Onde βii representa a contribuição quadrática do parâmetro.
Para estimar os parâmetros da Equação 3, as variáveis do planejamento
devem ser avaliadas por três níveis.
Em termos práticos, espera-se para um bom modelo uma regressão
significativa e uma falta de ajuste não significativa. A maior parte da dispersão
das observações em torno da média deve ser descrita pela equação de
regressão e o restante certamente, ficará com os resíduos. Com relação a
variação dos resíduos, é esperado que maior parcela venha do erro puro, o
erro experimental, e não da falta de ajuste, que está diretamente relacionada
com o modelo.
A análise de variância (ANOVA), de acordo com as Equações descritas
para avaliação do modelo, está resumida na Tabela 8 (NETO et al., 1996).

Tabela 8. Análise de variância (ANOVA)

Fonte de variação

SQ

Regressão

SQregr

Resíduos

Graus de

MQ

F

p-1

MQregr

MQregr/MQres

SQres

n-p

MQres

Falta de ajuste

SQfaj

m-p

MQfaj

Erro Puro

SQep

n-m

MQep

Total

SQtotal

n-1

liberdade

MQfaj/MQep

Onde p é o número de parâmetros (coeficientes) do modelo, n é o número total
de observações (ensaios) e m é o número de níveis do planejamento.

A avaliação da qualidade de um modelo estatístico deve ser rigorosa e
seguir os seguintes critérios:
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 Os resíduos (diferença entre os valores previstos pelo modelo e os
obtidos experimentalmente) deixados pelo modelo devem ser
pequenos. Um modelo ideal não deixaria resíduo algum: todas as
suas previsões coincidiriam com os resultados observados;
 O valor de R2 deve ser o mais próximo de 1;
 Teste F para a regressão. O valor de F estimado pelo modelo deve
ser maior do que o F tabelado (pelo menos de 4 a 5 vezes, segundo
BOX et al., 1973);
 Teste F para a falta de ajuste. O valor de F estimado pelo modelo
para a falta de ajuste deve ser menor do que o F tabelado;
 Análise gráfica dos resíduos em função das respostas previstas pelo
modelo.
O coeficiente de correlação (R2) é um parâmetro estatístico que compara
a variância dos pontos experimentais em relação ao modelo proposto, com a
variância da própria população de pontos experimentais (NETO et al., 1996).
Quando o valor do coeficiente é 1, a correlação entre os valores previstos pelo
modelo e os valores experimentais é perfeita. Quando este valor é zero, não
existe correlação. A análise dos valores intermediários não pode ser expressa
de forma tão simples, mas em termos qualitativos, quanto mais próximo da
unidade estiver o valor do coeficiente de correlação, melhor será o ajuste do
modelo aos dados experimentais (Equação 4).

𝑅2 =

𝑆𝑄𝑟𝑒𝑠
𝑆𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(Equação 4)

Após a realização do teste F, ou seja, comparando o valor estimado para
F a partir dos dados experimentais com o valor tabelado para uma distribuição
de referência, é possível verificar a relevância estatística dos fatores
experimentais no valor das respostas e com isso analisar se os dados
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experimentais são representados pelo modelo proposto com alto nível de
confiança.

3.2.

METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE CONDIÇÕES ÓTIMAS

Quando o propósito do estudo é a otimização de variáveis, isto é,
determinar as coordenadas que levam ao ponto ótimo do sistema, o primeiro
passo do procedimento é analisar a superfície de resposta plotada, e existem
alguns métodos para avaliá-la. Dentre eles, abordaremos dois tipos a seguir: a
inspeção da superfície de reposta e o critério de Lagrange.

3.2.1. Inspeção da superfície de resposta

No processo em que há um conjunto de variáveis independentes (A,
B,...) que influenciam a resposta experimental, a resposta observada (R) é uma
função que envolve os níveis das variáveis, R = f (A, B,...). A superfície que
representa esta função é chamada de superfície de resposta, que é uma
superfície com n-dimensional em um espaço (n+1) dimensional. Se a função R
depender de três ou mais variáveis, sua visualização só será possível se uma
ou mais variáveis for(em) mantida(s) constante(s). Para gerar um gráfico de
maior usabilidade, é possível que seja gerado uma representação em 2D ou
um contorno gráfico, a partir do gráfico 3D, de onde será inspecionado a
superfície de resposta obtida. Com esta inspeção, será determinado a natureza
da geometria da superfície, isto é, os prontos críticos: um máximo simples, um
mínimo simples ou um ponto que apresenta uma resposta máxima e mínima
para níveis de algumas variáveis e, simultaneamente, o ponto de sela (BOX et
al., 1978).
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA EXPERIMENTAL

4.1.

REAGENTES E INSTRUMENTAÇÃO

Todos os reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico. A
água foi obtida de um sistema de purificação (Milli-Q, Millipore Corporation,
Alemanha).
O

inibidor

de

incrustação

utilizado

foi

dietilenotriaminopenta-

metilenofosfônico (Sigma Aldrich®, EUA), cujo teor de matéria ativa é de 50 %
(v/v). As soluções aquosas salinas foram preparadas a partir de uma solução
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estoque de 60 g L-1 de cloreto de cálcio dihidratado P.A. (Vetec, Brasil). Para as
filtrações, foram usados filtros descartáveis Minisart®, com diâmetro de poro de
0,45 µm,  13 µm, (Sartorius, Germany) ou um sistema de filtração manual à
vácuo, modelo Sartorius Stedim com membrana de acetato de celulose, com
diâmetro de poro de 0,45 mm,  25 mm. A medida de massa dos produtos de
incompatibilidade foi realizada em balança analítica APX-200, precisão de 0,1
mg (Denver, EUA).
A determinação de íons Ca+2 foi feita no espectrômetro de emissão atômica
com plasma induzido por microondas (Agilent 4100 MP AES) no comprimento
de onda de 616,217 nm. Essa técnica utiliza plasma de nitrogênio sustentado
por uma fonte de energia de micro-ondas à pressão atmosférica. Outra opção
aplicada na determinação do P foi a espectrometria de emissão óptica com
plasma acoplado indutivamente (ICP OES) no comprimento de onda de
213,617 nm. As condições operacionais dos aparelhos estão listadas nas
Tabela 9 e 10.

Tabela 9. Condições de operação do MP AES na determinação do Cálcio

Frequência de microondas

2450 MHz

Potência do microondas

1,0 kW

Nebulizador

Inert OneNeb

Câmara de pulverização

Cyclonic single-pass

Tempo de leitura / Replicata

5s/3

Tempo de estabilização

15 s

Correção de fundo

Auto

Tabela 10. Condições de operação do ICP OES na determinação do Fósforo

Potência RF

1500 W

Fluxo de Ar Plasma

15,0 L min-1

Fluxo auxiliar de Argônio

1,2 L min-1

Nebulizador

Concêntrico
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4.2.

Câmara de pulverização

Ciclônica

Fluxo de Nebulização

0,42 L min-1

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL PARA O ESTUDO PRELIMINAR
DA COMPATIBILIDADE ENTRE DETPMP E Ca+2

A metodologia utilizada para o ensaio preliminar de compatibilidade
entre inibidor DETPMP e cálcio foi um planejamento fatorial de dois níveis
completos, sendo os fatores concentração de inibidor de incrustação e
concentração de cálcio, conforme descrito na Tabela 11.

Tabela 11. Concentrações dos fatores investigados

Parâmetro

Faixa de concentração

DETPMP

1,0; 20 (%)

Ca2+

5,0; 25 (g L-1)

O ensaio aconteceu a temperatura ambiente de 25 ºC e o estudo teve
como objetivo avaliar os efeitos individuais de cada parâmetro, bem como sua
de interação, e consistiu em quatro experimentos com um ponto central,
conforme Tabela 12.

Tabela 12. Condições experimentais dos ensaios preliminares realizados para
identificar a compatibilidade entre o DETPMP e a espécie Ca+2

Ensaio
1
2
3a
4
5
a

Concentração

Concentração

de Ca+2, g L-1

de DETPMP, %

5,0
5,0
15
25
25

1,0
20
10
1,0
20

Ponto central com uma repetição
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Inicialmente, as soluções de cálcio e de DETPMP foram dispostas em
tubos falcon com volume final de 10 mL. A homogeneização ocorreu de forma
cuidadosa e só então os tubos foram deixados em repouso por 24 h para se
atingir o equilíbrio. Ressalta-se a importância desse repouso para permitir a
formação dos cristais obtidos e a decantação de eventuais sólidos formados.
Uma primeira diluição (m/m) de 50 vezes foi realizada a partir da retirada
de uma alíquota de aproximadamente 200 µL do sobrenadante para 10 g de
água deionizada, com auxílio de uma balança analítica. Posteriormente, a
solução foi filtrada e submetida a uma segunda diluição (v/v) de 20 vezes,
perfazendo um total de 1000 vezes diluída. A amostra foi submetida à
determinação de cálcio residual por MP AES.
Com relação à massa de precipitado gerado após 24 h, o método de
pesagem foi feito por diferença de massa. Primeiramente, mediu-se a massa
da membrana filtrante (0,45 µm). Após a filtração, com o auxílio de vácuo, a
membrana com o resíduo foi secada por 24 h, em temperatura ambiente. Ao
fim deste processo, cada membrana com o sólido foi novamente pesada,
obtendo-se assim a massa final de sólidos para cada ensaio.

4.3.

ENSAIO 1 - INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA COMPATIBILIDADE
DE

DETPMP

NA

PRESENÇA

DE

Ca+2

UTILIZANDO

O

DELINEAMENTO BOX-BEHNKEN

A fim de avaliar a influência da temperatura na compatibilidade química
entre o inibidor DETPMP e o cálcio, foram feitos ensaios em que houve dois
valores de temperatura: 9 e 50 °C, além da temperatura ambiente (25ºC). A
Tabela 13 exibe o conjunto de experimentos praticados.

Tabela 13. Conjunto de ensaios realizados com as condições experimentais (com seus
respectivos valores codificados) para determinar a influência da Temperatura na
compatibilidade do DETPMP com o cálcio

Ensaios
1

Concentração

Concentração de

de Ca+2, g L-1

DETPMP, %

5,0 (-1)

1,0 (-1)

Temperatura, ºC
25 (0)
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2

25 (1)

1,0 (-1)

25 (0)

3

5,0 (-1)

20 (1)

25 (0)

4

25 (1)

20 (1)

25 (0)

5

15 (0)

1,0 (-1)

50 (1)

6

5,0 (-1)

10 (0)

50 (1)

7

25 (1)

10 (0)

50 (1)

8

15 (0)

20 (1)

50 (1)

9

15 (0)

1,0 (-1)

9,0 (-1)

10

5,0 (-1)

10 (0)

9,0 (-1)

11

25 (1)

10 (0)

9,0 (-1)

12

15 (0)

20 (1)

9,0 (-1)

13ª

15 (0)

10 (0)

25 (0)

14ª

15 (0)

10 (0)

25 (0)

15ª

15 (0)

10 (0)

25 (0)

ªReplicatas do ponto central.

De forma semelhante ao descrito no item 4.2, após 24 h, as eventuais
massas de precipitado formado foram medidas.

4.4.

ENSAIO 2 – PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL BASEADO NO
DELINEAMENTO DOEHLERT (VARIÁVEIS: CONCENTRAÇÃO DE
Ca+2 E CONCENTRAÇÃO DE DETPMP)

Inicialmente, a compatibilidade entre o produto químico e o cátion foi
testada a uma temperatura ambiente, estabelecida 25 ºC. As faixas de
concentrações foram escolhidas de forma a otimizar as condições laboratoriais
e estão dispostas na Tabela 14.

Tabela 14. Concentrações dos parâmetros avaliados no Ensaio 2

Parâmetros

Faixa de Concentração

DETPMP

15; 17,5 e 20 (%)

Ca2+

10; 15; 20; 25 e 30 (g L-1)
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Os testes foram realizados com as combinações previstas no
delineamento

quimiométrico

de

Doehlert.

A

Tabela

15

resume

as

concentrações dos nove ensaios definidos pelo método estatístico empregado.

Tabela 15. Condições experimentais (com respectivos
empregadas para o delineamento Doehlert para duas variáveis

a

valores

codificados)

Ensaios

Concentração de
Ca+2, g L-1
5 níveis

Concentração de
DETPMP, %
3 níveis

1

25 (0,5)

15,0 (-0,866)

2

15 (-0,5)

15,0 (-0,866)

3

10 (-1)

17,5 (0)

4a

20 (0)

17,5 (0)

5a

20 (0)

17,5 (0)

6a

20 (0)

17,5 (0)

7

30 (1)

17,5 (0)

8

25 (0,5)

20,0 (0,866)

9

15 (-0,5)

20,0 (0,866)

Ponto central com três repetições.

Vale ressaltar que os pontos respeitaram a equidistância dentro de um
mesmo grupo de variável.

4.4.1. Efeito da temperatura na compatibilidade entre Cálcio e DETPMP

Para avaliar a influência da temperatura sobre este estudo, seis ensaios
foram realizados. Esses ensaios adicionais foram realizados em uma estufa
(400-4 NDE, Nova Ética) com termostato a uma temperatura de 60 °C e em
uma geladeira (412-TD, Ethik Tech) com o auxílio de um termômetro marcando
5 °C.
Inicialmente, tentou-se uma quimiometria, baseada na matriz Doehlert para
3 variáveis, na qual envolveria a faixa de temperatura definida: 5º a 60 ºC
(incluindo a temperatura ambiente em torno de 30 ºC). As concentrações de
cálcio se mantiveram na faixa anteriormente trabalhada e do DETPMP, optou-
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se por outros novos valores, com vista a matriz experimental adotada. A Tabela
16 apresenta os ensaios experimentas.

Tabela 16. Condições experimentais empregadas para avaliar o efeito da temperatura
na compatibilidade entre cálcio e DETPMP

Concentração de

Concentração de

Temperatura,

Ca+2, g L-1

DETPMP, %

°C

1

15

18,3

5

2

20

15,8

5

3

25

18,3

5

4

15

16,7

60

5

20

19,2

60

6

25

16,7

60

Ensaio

Antes do ensaio, tanto as soluções de cálcio, como as de DETPMP do
ensaio 1, 2 e 3 foram submetidas a 1 h de refrigeração e, o mesmo foi feito
para as soluções 4, 5, 6, no entanto, para este caso, elas foram submetidas ao
aquecimento. Ao misturas as soluções individuais, após mais 1 h de reação,
nas condições citadas na Tabela 16, os tubos com as soluções reacionais
foram retirados e ficaram mais 1-2 h a temperatura ambiente para então serem
submetidos à pesagem da massa dos possíveis sólidos formados, conforme já
descrito no item 4.2.

4.4.2. Efeito da salinidade na compatibilidade entre Cálcio e DETPMP

Um planejamento baseado na matriz Doehlert para três variáveis foi
elaborado para avaliar a influência da salinidade na compatibilidade entre as
espécies investigadas do estudo e encontra-se descrito na Tabela 17.
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Tabela 17. Matriz experimental com as condições dos ensaios para avaliação da
salinidade na compatibilidade entre cálcio e DETPMP

[Ca+2], g L-1
5 níveis

[NaCl], g L-1
5 níveis

[DETPMP], %
3 níveis

1

30 (1)

150 (0)

17,5 (0)

2

25 (0,5)

100 (-0,5)

15,0 (-0,707)

3

25 (0,5)

100 (-0,5)

20,0 (0,707)

4

25 (0,5)

200 (-0,5)

15,0 (-0,707)

5

25 (0,5)

200 (-0,5)

20,0 (0,707)

6

20 (0)

50 (-1)

17,5 (0)

7b

20 (0)

150 (0)

17,5 (0)

8b

20 (0)

150 (0)

17,5 (0)

9b

20 (0)

150 (0)

17,5 (0)

10

15 (-0,5)

100 (-0,5)

15,0 (-0,707)

11

20 (0)

250 (1)

17,5 (0)

12

15 (-0,5)

100 (-0,5)

20,0 (0,707)

13

15 (-0,5)

200 (0,5)

15,0 (-0,707)

14

15 (-0,5)

200 (-0,5)

20,0 (0,707)

15

10 (-1)

150 (0)

17,5 (0)

Ensaio

As soluções de cálcio e DETPMP obedecem a mesma forma de preparo
das seções anteriores. As massas de NaCl foram pesadas para preparar suas
respectivas as soluções estabelecidas (Tabela 17). Os ensaios ocorreram a
temperatura ambiente (30 ºC) com a duração de 1 h, aproximadamente.

4.4.3. Efeito do pH na compatibilidade entre cálcio e DETPMP

O pH foi avaliado em função da adição de solução de NaOH 0,1 M ao meio
em uma relação estequiométrica com o DETPMP. A Tabela 18 descreve as
condições experimentais de cada espécie nos ensaios.
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Tabela 18. Conjuntos de ensaios para avaliar a influência do pH na compatibilidade
entre cálcio e o DETPMP

Ensaio

Concentração de
Cálcio (g L-1)

Concentração de
DETPMP (%)

NaOH/DTPMP
(mol/mol)

1

15

15,0

1,0

2

15

20,0

1,0

3

20

17,5

1,0

4

20

17,5

1,0

5

20

17,5

1,5

6

20

17,5

2,0

7

20

17,5

2,5

8

20

17,5

3,0

9

20

17,5

6,0

10

25

15,0

1,0

11

25

20,0

1,0

4.5.

ENSAIO 3 – VALIDAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DO MODELO
TEÓRICO

O Ensaio 3 foi realizado com objetivo de validar o modelo gerado no Ensaio
2 da seção 4.4. Os experimentos ocorreram à temperatura ambiente (30 ºC) e
utilizaram valores intermediários do domínio experimental dos parâmetros. A
Tabela 19 exibe as condições que eles foram conduzidos.

Tabela 19. Condições experimentais do Ensaio 3

Parâmetros

Concentração
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DETPMP

16,67; 18,33 (%)

Ca2+

27,5 (g L-1)

A metodologia aplicada foi a mesma dos ensaios anteriores, inclusive
para a pesagem das massas dos sólidos empregada.

CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o conjunto de dados obtidos experimentalmente, com o auxílio do
software Statistica 7.0, foram avaliados modelos sem interação, com interação
linear e quadrática. A definição do melhor modelo foi feita por diversos
parâmetros, dentre os quais podem se destacar a tabela ANOVA e o
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coeficiente de determinação, (R2), que mede a capacidade do modelo em
estimar os valores da variável resposta. Quanto mais esse coeficiente se
aproxima de 1, mais explicativo é o modelo.

5.1.

PLANEJAMENTO FATORIAL PARA O ESTUDO PRELIMINAR DA

COMPATIBILIDADE DE DETPMP E Ca+2

Após 24 horas de contato do DETPMP com soluções contendo cálcio, foi
feita uma avaliação das massas de precipitado formadas. A Tabela 20
apresenta os resultados obtidos para cada condição experimental adotada.
Ressalta-se que o ensaio aconteceu em temperatura ambiente de 30 °C.

Tabela 20. Massa de sólido formado em função das condições experimentais
adotadas para verificação da incompatibilidade do inibidor DETPMP em soluções
contendo cálcio.

Ensaios
1
2
3a
4
5
a

Concentração

Concentração de

Massa de

de Ca+2, g L-1

DETPMP, %

Precipitado, mg

5,0
5,0
15
25
25

1,0
20
10
1,0
20

0,4
2,2
1,7
1,0
198

Ponto central.

É possível observar que apenas em uma das condições estudadas ([Ca]
= 25 g L-1 e [DETPMP] = 20 %) resultou na formação de uma massa
considerável. Diante disso, considerou-se a necessidade de investigar outro
domínio experimental com o intuito de aprofundar o comportamento da reação
das variáveis em questão, além de investigar outros parâmetros que podem ser
influenciadores sobre a precipitação.

5.2.

ENSAIO 1 - INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA COMPATIBILIDADE

DE DETPMP NA PRESENÇA DE Ca+2 UTILIZANDO O DELINEAMENTO BOXBEHNKEN
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A partir do estudo preliminar, mantido o domínio experimental, uma
terceira variável foi incluída ao estudo, optando pelo delineamento BoxBehnken a fim de uma otimização experimental.
A Tabela 21, obedecendo a matriz desse delineamento, apresenta os
resultados após a medida de massa dos precipitados.

Tabela 21. Condições experimentais e respectivas massas medidas

Concentração
Ensaios
1
2
3
4
5
6
7
8ª
9ª
10ª
11
12
13
14
15

de Ca+2, g L-1
5,0
25
5,0
25
15
5,0
25
15
15
15
15
15
5,0
25
15

Concentração
de
DETPMP, %
1,0
1,0
20
20
1,0
10
10
10
10
10
20
1,0
10
10
20

Temperatura,
ºC
25
25
25
25
50
50
50
25
25
25
50
9,0
9,0
9,0
9,0

Massa de
precipitado,
mg
0,4
1,0
2,2
198
0,3
0,5
0,3
1,7  0,2
2,0  0,2
1,6  0,2
0,0
0,0
1,2
0,0
25,7

ª Triplicata no ponto central

Observou-se que, assim como o estudo preliminar, trabalhando com
uma ampla região experimental, foi obtido poucas massas representativas.
Apenas nos casos 4 e 15, ambos com alta concentração de produto químico e
teor de cálcio intermediário a alto, apresentaram uma precipitação significativa.
Com o conjunto de dados da Tabela 21, através do STATISTICA, foi
possível identificar os efeitos que influenciam na precipitação. A verificação
realizada possui um nível de significância de 0,05, isto é, os parâmetros que
apresentarem um p-value menor que 0,05 são considerados significativos para
a variável resposta. Caso contrário, são substancialmente insignificantes.
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Dessa maneira, a partir do gráfico de Pareto (Figura 13), nota-se que
todas as variáveis envolvidas na avaliação na compatibilidade química entre
íons cálcio e o inibidor de incrustação DETPMP são consideradas influentes
para a precipitação do sólido, isto é, os efeitos estimados dos parâmetros, bem
como suas interações são significativos para a incompatibilidade.

Figura 13. Gráfico de Pareto com efeitos mais significativos do
Ensaio 1

Através do STATISTICA, após a análise descrita, foi possível gerar a
Equação 5 que prevê a massa de precipitado com base nos dados
experimentais obtidos no laboratório.

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑡 = 27,95 − 8,68[𝐶𝑎] + 0,21[𝐶𝑎]2 − 9,40[𝐷𝐸𝑇𝑃𝑀𝑃]
+ 0,29[𝐷𝐸𝑇𝑃𝑀𝑃]2 + 4,00(𝑇) − 0,05(𝑇)2 + 0,52[𝐶𝑎][𝐷𝐸𝑇𝑃𝑀𝑃]
− 0,02[𝐶𝑎](𝑇) − 0,06[𝐷𝐸𝑇𝑃𝑀𝑃](𝑇)
(Equação 5)

O estudo de efetividade da Equação 5 é feito com os dados da tabela
ANOVA. Com base na Tabela 22, observa-se um alto valor de Resíduo (MQ
=970), o que seria um indício de mau ajuste do modelo gerado.
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Tabela 22. Tabela ANOVA do modelo gerado pela Equação 5

Fonte de variação

Soma

GL1

Média

quadrática

Fcalc.2

Ftab3

4,86

3,58

57467

19,16

quadrática

Regressão

28298

6

4716

Resíduo

7760

8

970

Falta de Ajuste

7759

3

2586

Erro puro

0,09

2

0,045

Total

36058

14

% variância explicada4

78,48

% máxima de variância

99,99

explicável5
1

Graus de Liberdade;

2

Valor de F calculado;

3

Valor de F tabelado;

4

100*SQReg/SQT; 5 100*(SQReg+SQFaj)/SQT.

A aplicação do teste F indicou não adequabilidade do modelo por não
atender as premissas necessárias. A contribuição da variação descrita pelo
Resíduo foi elevada e a parcela de variância não explicada (< 20%) são
indícios de que a Equação 5 não é apropriada para descrever os dados
experimentais. O teste estatístico F para regressão não resulta em Fcalculado >
4*Ftabelado, condição fundamental para um bom ajuste; além disso, a parcela da
Falta de Ajuste é elevada, fato que corrobora que tal modelo gerado não prediz
fielmente o conjunto de dados observados.
O gráfico da Figura 14 considera o quão divergente foi a correlação
entre os valores preditos com os observados.
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Figura 14. Relação entre os pontos experimentais e os valores preditos pelo
modelo gerado

Nesse cenário, optou-se por fazer uma nova tentativa de deslocamento
e redução da faixa de domínio experimental e, consequentemente, outros
valores dos parâmetros investigados bem como outro tipo de delineamento de
experimentos.

5.3.

ENSAIO 2 – PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL BASEADO NO

DELINEAMENTO DOEHLERT (VARIÁVEIS: CONCENTRAÇÃO DE Ca+2 E
CONCENTRAÇÃO DE DETPMP)

Visto que o conjunto de resoluções do Ensaio 1, da seção 5.2, não
resultou em um modelo satisfatório, capaz de representar coerentemente as
informações observadas no laboratório, o estudo se encaminhou a um novo
ensaio.
A Tabela 23 apresenta os valores de massa de precipitado formados
para cada uma das condições estudadas.

Tabela 23. Condições experimentais e respectivas massas pesadas no Ensaio 2

Concentração
Ensaios

de

Ca+2,

g

L-1

Concentração de
DETPMP, %

Massa de
precipitado, mg
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1
2
3
4ª
5ª
6ª
7
8
9

25
15
10
20
20
20
30
25
15

15,0
15,0
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
20,0
20,0

69,8
16,0
33,5
104  1,7
101 1,7
101  1,7
252
198
40,2

ª Triplicata no ponto central

Observa-se que a formação de precipitado significativa nos ensaios,
sobretudo no experimento 7, constatando que a alteração na região
experimental foi fundamental para estimar a área onde a incompatibilidade é
bem expressiva.
A indicação dos parâmetros que afetam a precipitação é feita pela
coluna p da Tabela 24. Observa-se em todos os casos, o valor de p-value foi
menor que 0,05, isto é, os efeitos são estatisticamente significantes,
considerando 95 % de confiança.

Tabela 24. Estimativa dos efeitos em relação à formação de massa de precipitado

Efeito

DP1

Efeito/DP

p

-95 %

+95 %

Intercepto

101,70

0,95

107,00

0,0001

97,61

105,79

(1) Ca (L)

107,90

0,95

113,53

0,0001

103,81

111,99

Ca (Q)

20,43

0,75

27,18

0,0014

17,19

23,66

(2) DETPMP (L)

76,00

1,65

46,17

0,0005

68,92

83,08

DETPMP (Q)

-62,03

2,25

-27,52

0,0013

-71,72

-52,33

1L + 2L

51,80

1,65

31,47

0,0010

44,72

58,88

1Desvio

padrão

O modelo gerado pelo programa que, possivelmente, melhor representa
os pontos observados, em termos de variáveis originais, é dado pela Equação
6.
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𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑡 = −1011,11 − 41,81 ∗ [𝐶𝑎] + 0,41 ∗ [𝐶𝑎]2 + 147,43 ∗ [𝐷𝐸𝑇𝑃𝑀𝑃]
− 4,96 ∗ [𝐷𝐸𝑇𝑃𝑀𝑃]2 + 2,07 ∗ [𝐶𝑎] ∗ [𝐷𝐸𝑇𝑃𝑀𝑃]
(Equação 6)

Além da equação do modelo, a partir da Tabela 24 foi possível gerar o
Gráfico de Pareto (Figura 15) mostrando assim graficamente os efeitos, de
forma decrescente, que mais afetam a variável resposta.

Figura 15. Gráfico de Pareto com efeitos estimados mais significativos para a
formação de precipitado do Ensaio 2

Com base nos dados apresentados, é possível afirmar que os efeitos
gerados pelos parâmetros, tanto as contribuições lineares (L) quanto as
quadráticas (Q), são significativos sobre a formação de precipitado: a
concentração de cálcio e de DETPMP e a interação entre a concentração de
cálcio e de DETPMP.
A validação da qualidade da Equação 6 é realizada pela análise de
variância (ANOVA), com a aplicação do Teste F, que é o método mais utilizado
para se avaliar numericamente a adequabilidade do ajuste de um modelo.
De acordo com a Tabela 25, observa-se que as somas quadráticas do
Erro Puro (5,42) e da Falta de ajuste (7,94) são consideravelmente inferiores a
soma quadrática da regressão, sendo bons indicativos de sua qualidade.
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Tabela 25. Análise de ANOVA para o modelo matemático quadrático

Fonte de variação

Soma
quadrática

GL1

Média
quadrática

Regressão

48454

5

9691

Resíduo

13,36

3

4,45

Falta de Ajuste

7,94

1

7,94

Erro puro

5,42

2

2,71

Total

48468

8

Fcalc.2

Ftab3

2178

9,01

2,93

18,51

% variância explicada4

99,97

% máxima de variância

99,99

explicável5
1

Graus de Liberdade; 2Valor de F calculado; 3Valor de F tabelado; 4100*SQReg/SQT;

5

100*(SQReg+SQFaj)/SQT.

Verificou-se que o modelo quadrático descrito pela Equação 6 se ajusta
muito bem aos valores experimentais da massa de precipitado, e pode ser
considerada significativa e satisfatória, pelos seguintes itens:
a. A porcentagem de variância explicada é muito satisfatória (99,97),
o que significa dizer quase 100% da variação total em torno da
média é devida à regressão, ficando uma parte ínfima com os
resíduos.
b. No nível de 95 % de confiança, o valor de F(5,3)calculado para a
regressão é 2178, aproximadamente 241 vezes maior do que
F(5,3)tabelado (9,01) o que mostra que o modelo é altamente
significativo e muito útil para fins preditivos, dentro da região
estudada.
c. No nível de 95 % de confiança o valor de F(1,2)calculado é 2,93,
valor bem menor do que o tabelado (18,51), mostrando que o
modelo não apresenta evidência de falta de ajuste.

A análise da divergência entre os valores preditos pelo modelo proposto
e os valores observados é dada pelo gráfico da Figura 16.

61

Figura 16. Resíduos deixados pelo ajuste de um modelo quadrático aos dados
do Ensaio 2

Através da verificação das regiões da superfície de contorno gerada
para o modelo empregado, observa-se que as regiões mais propícias de
ocorrer incompatibilidade (em vermelho) e a faixa em que se espera menor
formação de precipitado (em verde) é apresentada na Figura 17 através da
superfície de contorno.
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Figura 17. Superfície de contorno gerada pelo modelo quadrático descrito pela
Equação 6

Na Figura 18, a visualização dessa diferença na formação de
precipitados

oriundos

da

incompatibilidade

em

cada

ensaio

fica

consideravelmente evidente, uma vez que é possível facilmente ver a
tendência de formação de sólidos ao longo dos experimentos executados.
Nota-se que na área branca e verde claro, isto é, nas baixas concentrações de
cálcio e de inibidor, não houve formação acentuada de sólido. Uma forma
pulverizada do precipitado se formou nessa faixa com massa pouco
significativa, o que vem a confirmar a compatibilidade na região.
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Massa
de ppt
(mg)

Figura 18. Superfície de contorno gerada com os precipitados obtidos no Ensaio
2

À medida que os teores dos reagentes aumentaram, os sólidos tomaram
formatos mais expressivos, ratificando a área vermelha, onde há maior
incompatibilidade, o precipitado mais intenso e com a maior massa medida.
Uma forma de trabalhar as multirrespostas é pela aplicação de uma
função de desejabilidade. Este tratamento foi proposto por Derringer e Suich
em 1980 (COSTA et al., 2011). Esta metodologia baseia-se na transformação
de cada resposta individual em uma escala adimensional de desejabilidades
individuais (di). A escala de desejabilidades individuais pode variar de 0 (para
uma resposta inaceitável) a 1 (para a resposta desejada).
Na Figura 19 verifica-se que os dois primeiros perfis são relativos à
formação de precipitado com cada fator, mantendo fixos os demais no valor
crítico. O terceiro perfil mostra a desejabilidade da precipitação (D), ou seja,
quanto maior o valor de D, mais conveniente é a resposta do sistema, sendo
que o valor máximo de D é a condição otimizada do sistema, representando
maior compatibilidade. Os doisúltimos perfis mostram a desejabilidade
individual para cada fator, para uma desejabilidade global igual a 1 (condição
otimizada). As linhas verticais (em vermelho) presentes nos gráficos
correspondem aos valores ótimos dos nove casos estudados e estão
localizados, exatamente, nos pontos otimizados.
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Figura 19. Perfil dos valores previstos/otimizados e da desejabilidade para o
planejamento Doehlert do Ensaio 2

Não foi possível alcançar um ponto de máximo nos fatores estudados,
contudo os parâmetros não podem ser analisados de forma univariada. Desta
forma, procurou-se um “ponto” de compromisso, onde todos os parâmetros
investigados obtivessem, de forma multivariada e no intervalo estudado, o
menor valor de massa de sólido formado pelo sistema (Tabela 26).

Tabela 26. Parâmetros investigados e seus respectivos valores otimizados

Parâmetros

Valores Otimizados

Concentração de Cálcio

13 g L-1

Concentração de DETPMP

20 %
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5.3.1. Determinação das espécies em solução

A determinação de cálcio e fósforo (traçador do inibidor de incrustação)
foi realizada na solução residual, para fins do cálculo de um balanço de massa.
A Tabela 27 resume os resultados obtidos para estes dois constituintes, assim
como a correlação com a massa de precipitado para cada experimento.

Tabela 27. Balanço de massa para cálcio e fósforo
Ca
[Ca]
Massa
Massa
Ensaio prática esperada prática
(g L-1)
(g)
(g)
1
21,2
0,1059
0,099
2
12,7
0,0635
0,090
3
8,50
0,0423
0,044
4ª
16,9
0,0847
0,080
5ª
16,9
0,0847
0,081
6ª
16,9
0,0847
0,081
7
25,4
0,1270
0,126
8
21,2
0,1059
0,127
9
12,7
0,0635
0,059
a
Ponto central com três repetições.

P
Erro
(%)
6,82
-41,6
-2,87
6,03
4,39
3,89
0,91
-19,7
7,22

Massa Massa
[DTPMP]
esperada prática
(%)
(g)
(g)
15,0
15,0
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
20,0
20,0

0,101
0,101
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,135
0,135

0,1
0,1
0,116
0,117
0,115
0,118
0,119
0,179
0,129

Erro
(%)
1
1,2
1,9
0,7
2,8
0,5
-0,5
-32
4,2

Uma vez que a massa esperada é a soma da massa de cada espécie
em solução com a massa da dissolução do sólido formado, observa-se que,
pelos erros obtidos de cálcio e fósforo no balanço de massa, os experimentos 2
e 8 apresentaram um grande desvio, possivelmente de natureza experimental
ou de determinação. Os demais experimentos apresentaram um erro dentro da
margem aceitável de 10 %.

5.3.2. Efeito da temperatura na compatibilidade entre cálcio e DETPMP
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O estudo do efeito da temperatura sob a compatibilidade química entre o
cálcio e o inibidor de incrustação foi feito obedecendo às condições descritas
na Figura 20.

LEGENDA:

II (%)
Ca (g/L)
T (ºC)

Massa de
precipitado
(mg)

Figura 20. Precipitados formados mediante as diferentes condições de
temperatura do meio

Analisando a Figura 20, observou-se que, em geral, na temperatura mais
baixa (5 ºC), a precipitação foi mais expressiva. Além disso, para altos teores
de cálcio (25 g/L), a influência da temperatura foi minimizada, isto é, massas de
sólidos foram formadas em ambas temperaturas. E, por fim, onde se aplicou
altos teores de inibidor (19,2%) compensou o efeito da temperatura.

5.3.3. Efeito da salinidade na compatibilidade entre cálcio e DETPMP

O efeito da salinidade na compatibilidade entre o cálcio e o produto
químico foi investigado através de um planejamento Doehlert no qual a
concentração de NaCl foi inserida como uma terceira variável ao estudo e seu
teor foi variado em 5 níveis (Tabela 28). Ressalta-se que a região do domínio
experimental para os demais parâmetros foi mantida constante para possíveis
conclusões da influência da variação da concentração de NaCl no meio
reacional.
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Tabela 28. Variáveis e níveis utilizados para planejamento Doehlert e massas dos
precipitados formados

[Ca+2], g L-1
5 níveis

[NaCl], g L-1
5 níveis

[DETPMP], %
3 níveis

1

30

150

17,5

Massa de
precipitado
formado, mg
194,5

2

25

100

15,0

193

3

25

100

20,0

391,5

4

25

200

15,0

71,2

5

25

200

20,0

167,2

6

20

50

17,5

254,5

7b

20

150

17,5

208,1  23,2

8b

20

150

17,5

207,2  23,2

9b

20

150

17,5

247,8  23,2

10

15

100

15,0

108,8

11

20

250

17,5

147,8

12

15

100

20,0

352,6

13

15

200

15,0

40,1

14

15

200

20,0

258,7

15

10

150

17,5

223,3

Ensaio

b

Replicatas do ponto central.

Comparando os dados da Tabela 28 com o Ensaio 2, que não envolveu
a salinidade (Tabela 21), nota-se uma precipitação mais expressiva na
presença de NaCl no meio diante do intervalo de confiança. Possivelmente, o
aumento da força iônica do meio favoreceu a formação de espécies que levam
a precipitação Ca-DETPMP.
Por meio do Statistica®, observou-se a significância da salinidade. Um
modelo de 1ª ordem (Equação 7) é capaz de predizer a massa do precipitado
formado, contemplando as variáveis com seus respectivos coeficientes mais
expressivas. A Tabela 29 apresenta a análise de variância de tal modelo.
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Massa de precipitado (mg)
= −658(±182) − 49,2 (±11,6)[DTPMP] + 2,28(±1,30)[NaCl]
+ 0,39(±0,26)[Ca][DTPMP] − 0,05(±0,03)) ∗ [Ca][NaCl]
− 0,13(±0,03)[DTPMP][NaCl]
(Equação 7)

Tabela 29. Tabela ANOVA para o modelo linear do Planejamento Doehlert de três
variáveis

Fonte de variação

Soma
quadrática

GL1

Média
quadrática

Regressão

113973

5

22794

Resíduo

9409

9

1045

Falta de Ajuste

8334

7

1191

Erro puro

1075

2

537

Total

123382

14

Fcalc2

Ftab3

21,81

3,48

2,21

19,3

% de variância explicada4

92,37

% máxima de variância

99,13

explicável5
1

Graus de Liberdade; 2 Valor de F calculado; 3 Valor de F tabelado; 4 100*SQReg/SQT; 5

100*(SQReg+SQFaj)/SQT.

A Tabela 29 revela que os critérios necessários para a adequabilidade
do modelo em exprimir os resultados experimentais são atendidos. A
contribuição da variação descrita pela Regressão supera a do Resíduo que não
foi muito elevada, resultando em parcela de variância explicada significativa. O
teste estatístico F para regressão resultou em Fcalculado > 4*Fteórico, condição
necessária para garantir o ajuste da equação; adicionalmente, o teste F para
Falta de Ajuste (Fcalculado << Fteórico) mostra o ajuste no modelo linear que prevê
a massa de precipitado em função da salinidade do meio.
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5.3.4. Efeito do pH na compatibilidade entre cálcio e DETPMP

Primeiramente, a razão molar NaOH/DETPMP foi fixada em 1 (um) para
a avaliação da precipitação (Tabela 30).

Tabela 30. Massa de precipitado formado e seu aspecto ao adicionar base no meio na
razão molar NaOH/DETPMP constante

NaOH/DTPMP (mol/mol) = 1
[Ca+2], g L-1

[DETPMP], %

Massa de precipitado
formado, mg

Aspecto do sólido

15
15
20
25
25

15,0
20,0
17,5
15,0
20,0

26,4
242
244
123
479

Marrom
Marrom
Marrom
Marrom
Marrom

Alcalinizando o meio, nota-se a influência do pH com uma precipitação
mais expressiva diante do intervalo de confiança das massas obtidas do Ensaio
2 (Tabela 23). A investigação da influência do pH prosseguiu ao incrementar
mais base ao meio, isto é, elevando a razão molar NaOH/DETPMP, com os
teores das espécies químicas Ca+2 e DETPMP fixos respectivamente, em 20 g
L-1 e 17,5 %, conforme Tabela 31.

Tabela 31. Massa de sólido formado e seu aspecto mediante ao aumento da razão
molar NaOH/DETPMP, fixados teores das espécies químicas

[Ca+2] = 20 g L-1, [DETPMP] = 17,5 %
NaOH/DTPMP
(mol/mol)

pH

Massa de precipitado
formado, mg

Aspecto do
sólido

1,0

< 3,0

244

Marrom

1,5
2,0
2,5
3,0

3,0
3,9
4,4
5,0

125
711
267
1.212

Marrom
Branco
Branco
Branco

70

6,0

> 5,0

2.372

Branco

Uma vez que a molécula do DETPMP contém 10 hidrogênios ionizáveis,
a presença do NaOH no meio acarreta suas desprotonações, elevando o pH da
solução e a massa de sólido formado. Após as desprotonações do inibidor pelo
ataque da base, supostamente pode ter precipitado Ca(OH) 2 à medida que
aumentou a razão molar NaOH/DETPMP e resultou em massas bem
significativas.
A Figura 21 apresenta o aspecto do meio reacional resultante após
adição do NaOH a uma razão molar fixa de 1,5 mol de base/mol de inibidor e
variando as concentrações das espécies químicas.

Figura 21. Soluções Ca-DETPMP com razão molar 1,5 mol NaOH/DETPMP

O esquema de associação de prótons do DETPMP e sua interação com
a espécie cálcio estão representados na Figura 22 e serão utilizados para
representar a relação química da solução de DETPMP na presença e ausência
do Ca+2.
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Figura 22. Uma representação dos possíveis complexos e precipitados formados
pelo DETPMP e o Cálcio com respectivas constantes de associação ()

Com relação às combinações com cálcio, há certa predominância de
espécies formadas de acordo com a desprotonação de DETPMP, isto é, para
cada faixa de pH, seu respectivo sólido é formado. Logo, observa-se que um
intervalo de pH entre 2-3 até 9-10 predomina-se precipitados formados pelos
equilíbrios mencionados a seguir. Isto pode ser uma explicação para os
precipitados formados com diferentes aspectos:
𝐶𝑎+2 + 𝐻8 𝑃ℎ𝑛−2 → 𝐶𝑎𝐻8 𝑃ℎ𝑛
2𝐶𝑎+2 + 𝐻6 𝑃ℎ𝑛−4 → 𝐶𝑎2 𝐻6 𝑃ℎ𝑛
3𝐶𝑎+2 + 𝐻4 𝑃ℎ𝑛−6 → 𝐶𝑎3 𝐻4 𝑃ℎ𝑛
4𝐶𝑎+2 + 𝐻2 𝑃ℎ𝑛−8 → 𝐶𝑎4 𝐻2 𝑃ℎ𝑛
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5.4.

ENSAIO 3 – VALIDAÇÃO DO MODELO TEÓRICO OBTIDO
CORRELACIONANDO COM OS DADOS EXPERIMENTAIS

A fim de comparar um valor observado experimentalmente com um valor
predito pelo modelo matemático da Equação 23, da seção 5.3, o Ensaio 3 foi
proposto. A Tabela 32 traz as massas obtidas após pesadas e aquelas que o
modelo previu para as mesmas condições experimentais.

Tabela 32: Comparação das massas práticas e preditas pelo modelo do Ensaio 3

Ensaio

[Ca+2],

g

L-1

[DETPMP],
%

Massa de

Massa de

Diferença

precipitado

precipitado

percentual,

prática mg

predita, mg

%

1

27,5

16,67

175,6

178,6

1,69

2

27,5

18,33

236,3

227,8

-3,72

Desse modo, observa-se, pela Tabela 32, que o modelo da Equação 23,
gerada pelos dados experimentais do Ensaio 2, ajusta adequadamente os
dados obtidos experimentalmente para a faixa de valores dos parâmetros
investigados. A diferença percentual entre o valor predito e o valor prático de
ambos os frascos foi menor que 5%, corroborando a qualidade do ajuste.
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES

A utilização da quimiometria em dados de natureza multivariada foi
abordada de forma bastante ampla neste trabalho, explorando técnicas de
Metodologia de Superfície de Resposta com delineamentos experimentais de
segunda ordem para avaliar a compatibilidade do DETPMP na presença de
íons de cálcio.
Desse modo, foi evoluído um modelo matemático com alto valor de
variância e baixo resíduo com relação aos dados experimentais (R2 = 0,9997),
possibilitando

estimar

a

massa

de

sólido

formada

em

função

das

concentrações do DETPMP e dos íons Ca+2.
A partir da função de desejabilidade, pôde-se determinar, de forma
multivariada, os valores dos teores dos parâmetros cuja faixa da resposta
(massa de precipitado) apresentou maior compatibilidade química: 13 g/L para
o cálcio e 20 % para o DETPMP especificamente para o domínio experimental
avaliado.
Através de estudos complementares, parâmetros como a temperatura,
pH e salinidade foram verificados na influência da compatibilidade entre
DETPMP e o cálcio. Para a temperatura, conclui-se que:


Menores temperaturas tendem a induzir a incompatibilidade;



Se a concentração de cálcio é elevada, o efeito da temperatura é
minimizado;



O efeito da temperatura poderá ser compensado pelo teor de inibidor no
meio.

Com relação a variação de pH, diferentes formas de precipitado foram
obtidas, sendo sugerido estudos adicionais para elucidação do fenômeno. Por
fim, o fator salinidade assumiu um papel importante na formação do
precipitado, além do inibidor de incrustação passar a ser relevante neste
sistema.
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APÊNDICE A

1.

Tratamento matemático-estatístico dos dados

Com o conjunto de dados adquiridos pelo delineamento experimental
escolhido, é necessário elaborar um modelo matemático que descreva o
comportamento da resposta gerada. Assim sendo, o modelo procurado é
matricialmente representado pela Equação 1.
ŷ = 𝑋𝑏
(Equação 1)

Onde ŷ é o vetor das respostas estimadas pelo modelo, X é a matriz do
planejamento experimental e b o vetor de regressão.
Através do método dos mínimos quadrados (BOX et al., 1987;
MONTGOMERY, 2017), é possível determinar o parâmetro de regressão b,
definido pela Equação 2.
𝑏 = (𝑋 𝑡 𝑋)−1 𝑋 𝑡 𝑦
(Equação 2)

em que Xt indica a transposta de X, (XtX)-1 é a matriz inversa do produto da
transposta da matriz X com ela mesma.
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Com os coeficientes b definidos, nota-se que o produto da matriz (XtX)-1
com o valor da variância s2 obtida através das repetições no ponto central pela
Equação 3 fornece a matriz V(b), conhecida como matriz de variânciacovariância (Equação 4).
∑𝑟𝑖=1(𝑦𝑖 − ȳ)2
𝑠 =
𝑟−1
2

(Equação 3)

𝑉(𝑏) = (𝑋 𝑡 𝑋)−1 𝑠 2
(Equação 4)

A matriz V(b) é simétrica e os elementos de sua diagonal são as
variâncias dos parâmetros de regressão, na mesma ordem em que elas
aparecem na equação de regressão. Os elementos fora da diagonal são as
covariâncias entre os parâmetros de regressão. A raiz quadrada dos elementos
da diagonal principal da matriz V(b) determina os valores correspondentes dos
erros padrão (sbi) dos coeficientes calculados (Equação 5).

𝑠𝑏𝑖 = ±√𝑣(𝑏)𝑖𝑖 , i = 1, 2, ... n.
(Equação 5)

2.

Avaliação do modelo

O modelo matemático obtido pode não ser satisfatório para descrever o
domínio experimental estudado e, neste caso, não é possível fazer estimativas
e conclusões a respeito da região ótima. Para fazer essa avaliação da
qualidade da regressão e do ajuste do modelo, utiliza-se a análise da variância
(ANOVA) (CHRISTENSEN, 1996).
Com a ANOVA, a avaliação da variação do conjunto de dados é feita
através do desvio (di) de cada observação (yi) ou de cada replicata (yij) em
relação à média dos pontos observados (ȳ), como mostra a Equação 6.
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d2 = (yij - ȳ)2
(Equação 6)

Na ANOVA a variação total da resposta é definida como a soma
quadrática de dois componentes: a soma quadrática do modelo matemático,
dado pela regressão (SQregr) e a soma quadrática dos resíduos gerados pelo
modelo (SQres). A soma quadrática da variação total, corrigida para a média
(SQtotal) pode, assim, ser escrita como a Equação 7.

SQtotal = SQregr + SQres
(Equação 7)

onde, SQregr e SQres são definidas pelas Equações 8 e 9, respectivamente.
𝑚

𝑟𝑖

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔𝑟 = ∑ ∑(ŷ𝑖 − ȳ)2
𝑖=1 𝑗=1

(Equação 8)
𝑚

𝑟𝑖

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − ŷ𝑖 )2
𝑖=1 𝑗=1

(Equação 9)

Em que m é o número total de níveis do planejamento, isto é, pontos
experimentais do planejamento; ŷ𝑖 é o valor estimado pelo modelo para o nível
i e ȳ é o valor médio das replicatas (r). O segundo somatório indica que se deve
fazer o quadrado das diferenças inclusive com cada repetição. As replicatas
realizadas no ponto central deixarão um resíduo para cada observação yi.
A Equação 9 indica que o quadrado da diferença entre o valor de cada
observação (yi) e o valor estimado (ŷi) e, inclusive das replicatas (yj) em cada
nível (m), fornece a soma quadrática residual de todos os níveis. Quando
algum modelo é ajustado aos dados, a soma quadrática do erro puro é sempre
uma parte da soma quadrática dos resíduos. Então, cada resíduo pode ser
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desmembrado em duas partes, conforme mostrado na Equação 10 (BOX et al.,
1987).

SQres = SQep + SQfaj
(Equação 10)

onde SQep e SQfaj são definidas pelas Equações 11 e 12, respectivamente.

𝑚

𝑟𝑖

𝑆𝑆𝑒𝑝 = ∑ ∑(y𝑖𝑗 − ȳ𝑖 )2
𝑖=1 𝑗=1

(Equação 11)
𝑚

𝑟𝑖

𝑆𝑆𝑓𝑎𝑗 = ∑ ∑(ŷ𝑖 − ȳ𝑖 )2
𝑖=1 𝑗=1

(Equação 12)

A Equação 11 diz respeito soma quadrática do erro puro e está
relacionado exclusivamente com os erros aleatórios das replicatas. Já a
Equação 12 é soma quadrática da falta de ajuste, pois é uma medida da
discrepância entre a resposta do modelo de previsão (ŷi) e a média das
replicatas (ȳi) realizadas no conjunto de condições experimentais.
Para cada fonte de variação (regressão, resíduos, falta de ajuste, erro
puro e total), é necessário obter o número de graus de liberdade.
A divisão da soma quadrática de cada fonte de variação pelo seu
respectivo número de grau de liberdade fornece a média quadrática (MQ). Para
o teste de regressão, é feita a razão entre a média quadrática da regressão
(MQreg) pela média quadrática dos resíduos (MQres), que nada mais é do que a
razão entre duas variâncias, conforme a Equação 13.
𝑀𝑄𝑟𝑒𝑔
≅ 𝐹𝑣𝑟𝑒𝑔 ,𝑣𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑄𝑟𝑒𝑠
(Equação 13)
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O valor é comparado com o valor tabelado do teste F (distribuição de
Fisher), levando em consideração seus respectivos números de graus de
liberdade, ʋreg e ʋres. Então, para que a regressão seja estatisticamente
significativa, a razão da Equação 13 deve ser maior que o valor tabelado para
F indicando um modelo matemático adequado para o conjunto de dados
experimentais.
A análise do ajuste do modelo é feita através da razão entre a média
quadrática da falta de ajuste (MQfaj) pela média quadrática do erro puro (MQep),
como mostra a Equação 14.
𝑀𝑄𝑓𝑎𝑗
≅ 𝐹𝑣𝑓𝑎𝑗 ,𝑣𝑒𝑝
𝑀𝑄𝑒𝑝
(Equação 14)

Onde, ʋfaj e ʋep são, respectivamente, os graus de liberdade associados às
variâncias de falta de ajuste e do erro puro. Se a razão da Equação 14 for
maior que o valor tabelado de F, há evidências de falta de ajuste e o modelo
deve ser melhorado. Caso contrário, se o valor calculado for menor que o
tabelado, o modelo satisfaz os pontos experimentais. Para aplicar o teste de
falta de ajuste, o delineamento escolhido deve considerar as replicatas no
ponto central.

3.

Critério de Lagrange

O critério de Lagrange é um procedimento matemático capaz de
determinar a natureza do ponto crítico da função resposta (BONNET et al.,
1989).

3.1.

Critério Lagrange para função de duas variáveis

Considerando uma variável resposta R, sendo R = f(A, B), onde A e B
são duas variáveis de um processo de otimização experimental. Para um
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modelo de segunda ordem, o conjunto de dados experimentais gera uma
função descrita pela Equação 15.
𝑅 = 𝑎 + 𝑏(𝐴) + 𝑐(𝐵) + 𝑑(𝐴) 2 + 𝑒(𝐵)2 + 𝑓(𝐴)(𝐵)
(Equação 15)

onde R é a resposta experimental a ser otimizada, a é o termo constante, b e c
são coeficientes dos termos lineares, d e e são os coeficientes dos termos
quadráticos e f é o coeficiente de interação de ambos fatores.
O critério de Lagrange é baseado no cálculo do determinante Hessiano
de R, dado pela Equação 16.
𝜕 2𝑅
𝜕 2𝑅
2
𝜕𝐴𝜕𝐵 |
H = | 𝜕𝐴
2
𝜕 𝑅
𝜕 2𝑅
𝜕𝐵𝜕𝐴 𝜕𝐵 2
𝜕2 𝑅

𝜕2 𝑅

𝜕2 𝑅

𝜕2 𝑅

H = (𝜕𝐴2 ) (𝜕𝐵2 ) − (𝜕𝐴𝜕𝐵) (𝜕𝐵𝜕𝐴)
(Equação 16)

O ponto crítico, (A, B) = (A0, B0), representa um ponto máximo se H(A0,
B0) > 0 e 𝜕 2 𝑅/𝜕𝐴2 (A0, B0) < 0, e um mínimo se H(A0, B0) > 0 com 𝜕 2 𝑅/𝜕𝐴2 (A0,
B0) > 0. O ponto de sela existirá se H(A0, B0) < 0.

3.2.

Critério de Lagrange para função de três variáveis

A função resposta para um modelo de segunda ordem para três
variáveis (A, B e C) é dada pela Equação 17.

𝑅 = 𝑎 + 𝑏(𝐴) + 𝑐(𝐵) + 𝑑(𝐶) + 𝑒(𝐴) 2 + 𝑓(𝐵)2 + 𝑔(𝐶)2 + ℎ(𝐴)(𝐵)
+ 𝑖(𝐴)(𝐶) + 𝑗(𝐵)(𝐶)
(Equação 17)
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Onde R é a resposta experimental a ser otimizada, a é o termo constante, b, c
e d são os coeficientes dos termos lineares, e, f e g são os coeficientes dos
termos quadráticos e h, i, j são os coeficientes de interação dos fatores.

Diante disso, quatro situações são possíveis:
5. Quando Δ₂ = 0: não há nenhuma informação;
6. Quando Δ₁ < 0; Δ₂ > 0; Δ₃ < 0: máximo relativo;
7. Quando Δ₁ > 0; Δ₂ > 0; Δ₃ > 0: mínimo relativo;
8. Nenhum dos cenários anteriores: ponto de sela.
Temos que Δ₃, o determinante Hessiano da função H(A, B, C), Δ₂ e Δ₁ são
calculados da seguinte forma:
𝜕2 𝑅

Δ₁ = 𝜕𝐴2

𝜕2 𝑅
2

Δ₂ =| 𝜕𝜕𝐴2 𝑅
𝜕𝐵𝜕𝐴

𝜕2 𝑅
𝜕𝐴𝜕𝐵
|
𝜕2 𝑅
𝜕𝐵2

𝜕2 𝑅

𝜕2 𝑅

𝜕2 𝑅

𝜕𝐴2

𝜕𝐴𝜕𝐵
𝜕2 𝑅

𝜕𝐴𝜕𝐶
𝜕2 𝑅 |

𝜕2 𝑅

𝜕𝐵2
𝜕2 𝑅

𝜕𝐵𝜕𝐶 |
𝜕2 𝑅

𝜕𝐶𝜕𝐴

𝜕𝐶𝜕𝐵

𝜕𝐶 2

| 𝜕2 𝑅
Δ₃ =
|𝜕𝐵𝜕𝐴

Por meio dos sinais dos coeficientes das funções polinomiais, é possível
fazer uma estimação da natureza da geometria da superfície obtida. Se todos
os coeficientes forem negativos, a função pode ter um máximo; se forem
positivos, um mínimo pode existir; caso haja coeficientes tanto positivos quanto
negativos, o ponto crítico pode representar um ponto de sela com um máximo
relativo para as variáveis com termos negativos, e com um mínimo relativo para
aquelas que possuem coeficientes positivos. No entanto, é aconselhável
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sempre que necessário verificar essas conclusões preliminares aplicando o
critério de Lagrange.
Se a superfície de resposta tem um máximo, suas coordenadas do ponto
crítico (A0, B0, ..., C0) são calculadas através da derivação da função resposta
com a respectiva variável e solucionando o seguinte sistema de equações:
𝜕𝑅
= 0;
𝜕𝐴
𝜕𝑅
= 0;
𝜕𝐵
𝜕𝑅
=0
𝜕𝐶
A Figura 1A ilustra as três situações descritas pelo critério de Lagrange.

Figura 1A. Três situações que podem ser descritas pelo critério de Lagrange na
região experimental estudada: (a) ponto de máximo, (b) ponto de mínimo, (c)
sela.
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