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RESUMO

A mistura entre o sólido e líquido em tanques mecanicamente agitados é
comumente utilizada nos mais variados processos industriais e por isso tem sido alvo
de intensa investigação nas últimas décadas. Nesse contexto, existe um grande número
de pesquisas relacionadas à agitação de meio bifásico–sólido/líquido em baixa
concentração, porém poucos trabalhos abordam aplicações com alta concentração de
sólidos (acima de 30% em peso), tais como os encontrados durante o beneficiamento
de polpa mineral. O aumento da concentração de sólidos da polpa implica no aumento
significativo da energia necessária para manter os sólidos em suspensão, dessa forma
é comum a utilização de acessórios auxiliares para este tipo de sistema de agitação,
como a instalação de draft tube. No entanto, o estudo de suspensão e homogeneização
de polpas com alta concentração de sólidos em sistemas mecanicamente agitados
dotados de draft tube não é amplamente divulgado e esbarra em limites como
comportamento reológico e opacidade, que reduzem ou dificultam a possibilidade de
confirmação do desenvolvimento teórico. Neste trabalho, um sistema de agitação
dotado de draft tube operando com concentração de sólidos de 37%(em peso) foi
avaliado com o objetivo de compreender a influência do draft tube na suspensão de
sólidos. Para isso, verificou-se qual relação geométrica proporciona maior eficiência
energética e comparou-se os desvios apresentados entre os métodos modelagem
numérica (CFD) e método experimental adotados nesse projeto. Os resultados
demonstraram que o uso do draft tube favorece a suspensão de sólidos, e proporciona
a redução no consumo energético de até 10%, associada ao direcionamento das linhas
de fluxo e aumento da altura de suspensão. Esses resultados enfatizam a importância
de projeto fluidodinâmico adequado do draft tube na otimização dos processos de
agitação e mistura.

Palavras Chaves: Agitação; Tanque Agitado; Draft tube; Suspensão de Sólidos;
Fluidodinâmica Computacional.

ABSTRACT

Hydrodynamic analysis of draft tube influence on solids suspension in
mechanically stirred tanks
The solid-liquid mixing in mechanically stirred tanks is widely used in industrial
processes and has therefore been the subject of intense research in recent decades. In
this context, there is a large number of studies related to the agitation of the biphasic
system in low concentration, but a few studies about high solids concentrations (above
30% by weight), such as those found in the mineral slurry processing. The increase in
the solids concentration of the slurry implies significant increase of energy required to
keep the solids suspended, requiring the use of auxiliary accessories for this type of
agitation system, like installation of a draft tube. Studies on suspension and
homogenization of slurry with high solids content in mechanically agitated systems with
a draft tube are bounded by limits such as rheological behavior and opacity, which
reduce or hinder the possibility of confirmation of theoretical development. In this work,
an agitation system with draft tube operating with solids concentration of 37% w/w was
evaluated aiming to understand the influence of the draft tube on the solids suspension.
For this, we verified which geometric relation provides the highest energy efficiency for
the system and compared the deviations presented between the numerical modeling
(CFD) and experimental verification methods adopted in this project. The results
demonstrated that the use of the draft tube improves the solids suspension, and provides
up to 10% reduction in the energy consumption associated with the direction of the flow
lines and increase of the cloud height. These results emphasizes the importance of
appropriate fluid dynamic design of the draft tube in the optimization of the agitation and
mixing processes.

Key words: Agitation; Stirred vessel; Draft tube; Solids suspension; Computational fluid
dynamics
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INTRODUÇÃO
A agitação é a essência de um grande número de processos industriais em
diversas áreas tais como mineração, alimentos, petróleo, produtos químicos e
farmacêuticos, tratamento de efluentes para diversas operações como
homogeneização, cristalização, dispersão
de
gases, flotação
mecânica,
polimerização e transferência de calor (AMMAR et al., 2011), sendo dessa forma uma
operação unitária de importância inquestionável.
Estima-se que, diariamente, cerca de 5% da produção industrial mundial é perdida
devido à pouca agitação ou à agitação incorreta nos mais variados processos
produtivos. Portanto, há grande interesse econômico na otimização de sistemas de
agitação e mistura (PAUL et al.,2004).
Embora, sob um ponto de vista geométrico, um tanque agitado seja relativamente
simples quando comparado a outras operações unitárias, existem alguns fatores que
podem aumentar o nível de complexidade de um bom projeto, tais como a existência
de múltiplas fases e frações volumétricas no processo; a utilização de fluidos não
newtonianos com a existência de condições inerciais complexas (JOAQUIM Jr.et al.,
2007). Quando os sólidos presentes no meio líquido são de pequena granulometria
e/ou baixa concentração ou sua densidade real é aproximadamente igual à do líquido,
as partículas se movem como parte integrante do líquido, e a mistura se comporta
como um líquido de fase única. Entretanto, quando os sólidos presentes possuem
granulometria maior, densidade superior a do líquido e sua concentração é relevante,
o meio final passa a ter um comportamento regido por sua reologia (OLDSHUE, 1983).
Contudo, o estudo de suspensão e homogeneização de polpas com alta
concentração de sólidos em sistemas mecanicamente agitados esbarra em limites
como comportamento reológico e opacidade, que reduzem ou dificultam a
possibilidade de confirmação do desenvolvimento teórico, sendo preferido o estudo
de fluidos transparentes e com baixa concentração, que possibilitem a visualização e
utilização de instrumentação para medições e constatação dos modelos previstos.
(BENTZ, et al., 2012).
Atualmente os critérios de projeto de um tanque destinado a suspensão de
sólidos não estão completos. Existem diversas limitações para o cálculo análitico de
um sistema agitado apropriadamente dimensionado, e as correlações existentes e
demonstradas na maior parte dos estudos realizados, são indicativas para alguns
tipos de tanques em condições específicas, as quais são geralmente aplicadas a
concentrações de sólidos inferiores a 20% do volume (CEKINSKI, 2000).

Dessa forma, informações em relação à suspensão de polpas de alta
concentração são extremamente limitadas. Comportamentos de tais suspensões são
menos previsíveis pois a presença de uma grande quantidade de sólidos exerce um
forte impacto sobre a circulação de fluido (DREWER et al., 1994). Uma questão crítica
para trabalhos com elevada concentração de sólidos é o grande consumo de energia
do agitador. Obviamente grande consumo de energia é particularmente problemático
para as plantas de processamento de minerais, onde agitador em grande escala
significa a utilização motores elétricos e redutores maiores e com custo mais elevado.
Nesse contexto, a otimização de um tanque agitado tem seu foco no aumento
da eficiência de agitação ou mistura, com o menor consumo de energia, que por sua
vez está diretamente ligado ao projeto adequado dos equipamentos e acessórios.
Visando o aumento da eficiência energética, melhoria na qualidade de suspensão, e
regularização das linhas de fluxo, é comum se encontrar na indústria de mineração
moderna sistemas agitados dotados de draft tube principalmente em condicionadores
de polpa, cristalizadores, sistemas de tratamento de efluentes, e processos de
suspensão de sólidos com descarga por transbordo. No entanto, conforme
apresentado desde McCABE (1989) esse componente não é extensivamente utilizado
em outros processos industriais em função do custo de implantação e manutenção do
equipamento, bem como pela pouca informação disponível em literatura corrente.
Além disso, a utilização do draft tube em um tanque deve ser estudada
adequadamente. É um componente que requer um projeto fluidodinâmico específico,
tomando-se os devidos cuidados com as velocidades que serão impostas ao fluxo
dentro e fora do draft tube, particularmente quando se trabalha com suspensão de
sólidos (OLDSHUE, 1983).
Tendo em vista a pouca informação disponível, e algumas vezes conflitante,
entre os resultados alcançados com a utilização de draft tube em sistema
sólido/líquido, as relações para uso no projeto deste acessório deixam de ser
investigadas e geralmente são baseadas em outras operações com uso consagrado,
não sendo possível estabelecer relações que otimizem a operação deste componente.

2 OBJETIVO
2.1 Objetivo Global
O objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes geometrias de draft
tube em um tanque de homogeneização e suspensão de sólidos em meio líquido,
visando a maior qualidade na suspensão e maior eficiência energética.

2.2 Objetivos Específicos
a) Obter e comparar variáveis globais do projeto de tanques de agitação, tais
como grau de homogeneização, Número de Potência (Np) e o Número de
Bombeamento (Nq) para diferentes formatos de draft tube.
b) Analisar e discutir o efeito do formato do draft tube no padrão de circulação de
fluxo do tanque com o intuito de avaliar zonas estagnadas, e recirculação.
c) Verificar os desvios obtidos entre análise CFD e método experimental de
mesma escala.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Caracterização do sistema de agitação
O estudo hidrodinâmico do fluxo num vaso cilíndrico agitado mecanicamente
por um impelidor é algo complexo, particularmente nas vizinhanças do impelidor onde
ocorrem regimes violentamente turbulentos. De qualquer forma, fazendo as devidas
simplificações, podemos afirmar que o tipo de fluxo num vaso agitado depende das
características do fluido, da geometria e proporções do tanque e do próprio impelidor
que produz o fluxo, abrangendo, portanto, algumas considerações elementares. A
primeira é o efeito do tanque nesse processo. A geometria do tanque, dimensões,
acessórios e estrutura podem afetar a seleção do agitador e seu desempenho. Outra
consideração importante é a seleção do tipo de impelidor, ou impedidores, a serem
utilizados no sistema. O tipo de bombeamento produzido e a relação geométrica entre
o tanque e impelidor são fatores de grande relevância. Dessa forma o formato do
tanque e seu respectivo agitador deve ser selecionado de acordo com a classe de
aplicação e variáveis do processo produtivo (OLDSHUE, 1983).
A operação de agitação pode ser classificada, segundo Nagata (1975), em
cinco classes de aplicações primárias: líquido-sólido; líquido-gás; líquidos imiscíveis;
líquidos miscíveis e movimentação do fluido. Assim, dependendo do propósito da
operação de mistura, a geometria do tanque e tipo de impelidor podem mudar
significativamente. Além disso, existem alguns fatores que aumentam o nível de
complexidade, tais como: sistemas multifásicos; operação com fluidos nãonewtonianos ou em regime de escoamento em uma faixa de transição entre laminar e
turbulento; condições iniciais e de contorno complexas.
De acordo com Paul et al. (2004), um projeto adequado de sistema de agitação
consiste nas seguintes etapas:


Definição dos requisitos do processo de mistura, como a redução do
tamanho da partícula, grau de suspensão de sólidos, as taxas de
transferência de massa, etc.;



Seleção do tipo de impelidor adequado com base no tipo de fluido e
requisitos do sistema agitado;



Determinação apropriada do tamanho e número de impelidores, e
avaliação da velocidade de operação estimando-se as necessidades
energéticas;



Escolha de componentes complementares tais como defletores, draft tube
também deve ser realizada com base no padrão de fluxo desejado;
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Dimensionamento e seleção de componentes mecânicos como diâmetro
do eixo, espessura dos defletores, rolamentos, selos de vedação,
redutores, mancais, etc.

3.1.1. Tanques e aspectos geométricos
Um tanque agitado convencional é composto por uma estrutura vertical cilíndrica
com um ou mais impelidores e, comumente, defletores laterais. Alguns tanques
apresentam elementos complementares como serpentinas ou jaquetas para
processos que necessitem de troca térmica.
Conforme mostrado na Figura 1, algumas dimensões e correlações geométricas
são adotadas como referência básica de um sistema de agitação. Normalmente a
relação Z/T é igual a um, mas em alguns processos esse valor pode ser modificado,
como por exemplo, para suspensão de sólidos, onde a relação ótima para o menor
consumo de potência encontra-se entre 0,7 e 0,8. Geralmente se faz necessário o uso
de dois ou mais impelidores em um mesmo tanque se houver uma razão de aspecto
Z/T > 1,5 (OLDSHUE, 1983).

Figura 1 - Principais dimensões de um tanque agitado convencional

Fonte:OLDSHUE, 1983 (adaptado pelo autor)

A distância do impelidor para o fundo do tanque (C) é um fator geométrico de
grande importância em tanques agitados, visto que essa distância pode influenciar
diretamente o ângulo de descarga do agitador e linhas de fluxo do sistema. O valor de
(C) normalmente utilizado é de um terço do diâmetro do tanque, sendo que valores
inferiores a esse são considerados de aplicações de baixa folga entre impelidor e
fundo do tanque (NIENOW, 1968). A Tabela 1 apresenta algumas das relações mais
comuns.
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Tabela 1 - Principais relações geométricas para tanques agitados.

Relação

Valor

D/T

1/4 a 1/2

Z/T

1

C/T

1/6 a 1/2

B/T

1/10 a 1/12

w/D

1/4 a 1/6

Fonte: JOAQUIM Jr, et al., 2007

Não existe uma regra geral que aborde todas as aplicações de sistemas de
agitação e, dessa forma, a geometria do tanque pode variar de acordo com o processo
desejado e as características dos fluidos envolvidos. Para cada processo existe um
tipo de fundo do tanque mais apropriado para evitar zonas estagnadas. As
configurações abauladas, cônicas, planas, entre outras, envolvem aspectos tais como:
resistência mecânica, influência no padrão de fluxo, limpeza e sanitariedade, sendo o
fundo abaulado o mais empregado na indústria química. Se um fundo plano for
utilizado para suspensão de sólidos, haverá tendência de acúmulos de sólidos nos
cantos (JOAQUIM Jr, et al., 2007).
De maneira geral, vasos e tanques com fundo arredondados tendem a
consumir menor potência na agitação quando comparado a outras geometrias. Isto se
deve ao fato de apresentarem uma configuração que facilita as linhas de correntes.
Tanques com fundo plano tem a desvantagem de uma baixa eficiência nos cantos
entre a parede e fundo, criando zonas mortas de difícil circulação do fluxo. Tal
problema também ocorre na região inferior dos tanques de fundo cônico (UHL et al.,
1967).

3.1.2. Defletores
A utilização de defletores laterais (ou chicanas) em tanque de agitação é
recomendada em função do tipo de operação e do comportamento do fluido. De forma
geral, os defletores são elementos necessários para manutenção de um padrão de
fluxo desejado, direcionando as linhas de fluxo do tanque de maneira a produzir
correntes verticais, e reduzir a formação de vórtices superficiais durante
movimentação do fluido (OLDSHUE, 1983).
De acordo com Paul et al. (2004), os defletores auxiliam na transformação do
movimento rotacional do fluxo em movimento axial ou topo-fundo do tanque. Por isso
também são indicados para suspensão de sólidos. Normalmente os defletores laterais
são instalados a uma certa distância da parede com o propósito de evitar as zonas
mortas onde o fluido raramente é trocado e onde são acumuladas impurezas
(JAKOBSEN, 2008).
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Nagata (1975) foi um dos pioneiros em estudos sobre a distribuição de
velocidade de sistema monofásico agitado com o uso de medidores de velocidade do
tipo tubo pitot. As velocidades típicas desse trabalho podem ser vistas nas Figuras 2
e 3 através de uma comparação entre um tanque com e sem defletores. O impelidor
utilizado nessa pesquisa possui 8 pás retas verticais denominado de 8FBT (Flat Blade
Turbine) operando em regime francamente turbulento e invariante, e apesar de ter
sido utilizado um tipo específico de impelidor, é possível se verificar como a velocidade
se distribui em um sistema agitado dotado ou não de defletores. Impelidores com
geometrias diferentes apenas deslocarão as curvas para um lado ou outro,
permanecendo a validade do estudo.
Figura 2 - Distribuição de velocidade para a componente tangencial (Vt) em tanque agitado

Fonte: NAGATA, 1975

Na Figura 2(a) observa-se no tanque sem defletor que a velocidade tangencial
é muito maior do que quando o tanque está equipado com defletores na parede do
mesmo. A forças inerciais prevalecem sobre as forças viscosas e todo o conjunto
líquido passa a acompanhar atrasadamente o movimento rotatório do impelidor.
Quando instalamos defletores, a componente tangencial é drasticamente reduzida,
vórtices e redemoinhos nestes casos são menores ou considerados desprezíveis.
A Figura 3 apresenta a distribuição de velocidade para a componente radial,
dirigindo-se para a parede do tanque em uma direção perpendicular ao eixo Z do
agitador. Verifica-se que sua atuação mais significativa se encontra aproximadamente
confinada na região próxima do impelidor. As linhas tracejadas desta figura indicam
este confinamento. Exceto pelo início de vórtice, parece não haver grandes diferenças
nas velocidades dos fluxos produzidos em tanques com ou sem defletores.
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Figura 3 - Distribuição de velocidade para a componente radial (Vr) em tanque agitado

Fonte: NAGATA, 1975

Em um sistema sólido-líquido o tamanho e o formato dos defletores é um
importante parâmetros geométrico. Com o aumento da concentração de sólidos a
viscosidade aparente torna-se maior, e defletores estreitos (aproximadamente 1/24T)
instaladas a uma certa distância da parede são as mais adequadas neste caso. Este
formato normalmente é empregado para evitar o depósito permanente de partículas
na zona de baixa velocidade (BRUCATO et al., 1998). O efeito dos defletores laterais
sobre o escoamento próximo do agitador é pequeno e, assim, pode-se dissociar o
padrão de escoamento desta região da zona longe do agitador (PATWARDHAN, et
al., 1999).
No entanto, conforme ilustrado na Figura 4, os defletores devem ser evitados em
processos onde os materiais processados são suscetíveis ao cisalhamento gerado
pela contato, caso de cristais e micro-organismo (JAKOBSEN, 2008) .
Figura 4 - Formação de vórtices em tanques com defletores

Fonte: JAKOBSEN, 2008 (adaptado pelo autor)
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A utilização de tanques sem defletores que operam em regime turbulento é
raramente encontrada, pois, nessa condição geralmente ocorre o processo
denominado de rotação sólida e formação de vórtice central. Na rotação sólida o fluído
se comporta como se fosse uma massa em estado rígido, proporcionando assim um
baixo nível de agitação. Nessa situação o impelidor em alta velocidade força fluido
para a parede devido a força centrífuga, criando o vórtice. Em casos extremos esse
vórtice pode também atingir o impelidor resultando na incorporação de ar no fluido
(McCABE et al., 1989). Entretanto, existem casos nos quais tanques sem defletores é
desejado, como por exemplo, para fluidos muito viscosos (Re<20), onde a presença
de defletores podem dar origem a zonas mortas piorando a performance da mistura.
Em regime laminar, a formação de vórtice é inibida pela velocidade rotacional baixa
do impelidor e pela alta fricção na parede (NAGATA, 1975).
3.1.3. Impelidores
De acordo com Uhl et al (1967), o impelidor é o elemento que caracteriza o
sistema agitado, conferindo ao fluido um comportamento específico de movimento no
interior do tanque, em função da transferência de energia e direcionamento de linhas
de fluxo. Na indústria e artigos acadêmicos relacionados a tanques agitados são
encontrados centenas de tipos de impelidores, e a seleção do modelo mais apropriado
está intimamente ligada às condições requeridas pelo processo e ao tipo de atuação
requerida do mesmo no sistema fluidodinâmico a ser produzido. As funções básicas
do impelidor são: bombeamento, circulação, turbulência ou cisalhamento, que
resultam em operações de homogeneização, dispersão, suspensões, entre outras.
Nas operações de bombeamento e circulação, temos como principais objetivos
as condições de homogeneização e mistura de líquidos, a suspensão de sólidos,
circulação para transferência de calor. Já o cisalhamento é um efeito produzido
quando temos um diferencial de velocidade elevado entre dois pontos do líquido. Este
efeito é desejado quando se tem, por exemplo, que dispersar aglomerados de
partículas sólidas em meio líquido, produzir mistura de materiais extremamente
viscosos com materiais pouco viscosos ou dispersar um produto de fase gasosa em
outro de fase líquida; nesse casso bolhas grandes são transformadas em pequenas e
distribuídas pelo meio líquido (UHL, et al., 1967).
Segundo Oldshue (1983), os impelidores para regimes turbulentos são
classificados em basicamente dois grupos típicos: de fluxo axial e de fluxo radial. Um
impelidor de fluxo axial é aquele que proporciona um bombeamento paralelo ao eixo
do agitador. O impelidor de fluxo radial origina componentes de velocidade na direção
radial ao impelidor, conforme apresentado na Figura 5. Ambos impelidores
proporcionam efeito de circulação e cisalhamento ao fluido, ocasionando a
turbulência através do movimento irregular do fluido em todas as direções.
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Figura 5 - Impelidor de fluxo radial (esquerda) e Impelidor de fluxo axial (direita)

Fonte: BIOPROCESS ENGINEERING PRINCIPLES, Second Edition -2013

É importante destacar que o padrão de fluxo de um certo tipo de impelidor pode
ser alterado mediante alguns parâmetros tais como o diâmetro do impelidor, a
viscosidade do líquido e a utilização de diversos impelidores no tanque. Por exemplo,
o padrão de fluxo do impelidor pás inclinadas que normalmente tem fluxo axial,
transforma-se em fluxo radial à medida que o diâmetro do impelidor ou a viscosidade
do fluido aumentam (JOAQUIM Jr, et al., 2007). Dessa forma, o padrão de fluxo dos
impelidores serve apenas como uma referência inicial, pois o mesmo é dependente
das características do fluído, bem como do tamanho e das proporções do tanque,
defletores e impelidor (MCCABE et al., 1985).
A escolha do impelidor afeta diretamente o custo do equipamento e também as
despesas operacionais relativas ao processo de agitação e mistura. Um dos
componentes mais honerosos de um agitador é o redutor de engrenagens, o qual é
especificado de acordo com o torque requerido pelo impelidor, e suas respectivas
forças fluidodinâmicas. De maneira geral, a despesa operacional em tanques agitados
é diretamente proporcional da potência dissipada, a qual é determinada pelo nível de
agitação ou homogeneização necessário ao processo (OLDSHUE, 1983).
De acordo com Joaquim Jr. (2007) os três principais tipos de impelidores
utilizados para o regime turbulento são o tipo naval, tipo pás (retas ou inclinadas) e
tipo turbina, conforme apresentado na Figura 6. Existem inúmeros outros modelos,
mas os citados correspondem à mais de 80% das aplicações industriais.
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Figura 6 - Tipos de Impelidores:(a) Impelidor PBT 45 º / (b) Impelidor Rushton RT-6/ (c)
Impelidor Lightnin A310 / (d) Impelidor Chemineer HE-3

Fonte: POSTMIXING.COM (adaptado pelo Autor)

O impelidor tipo Rushton apresentado na Figura 6 (b) é o impelidor do tipo radial
mais utilizado. Esse tipo de impelidor é basicamente composto por seis hélices
verticais fixadas em disco centralizado ao eixo, proporcionando dessa forma um
regime de bombeamento perpendicular ao eixo de giro, com uma alta taxa de
cisalhamento (OLDSHUE, 1983). Aplicações monofásicas (LEE, et al., 1998) e
multifásicas meio sólido/líquido (MURUGESAN, 2001), (TAMBURINI, CIPOLLINA,
MICALE, SCARGIALI, & BRUCATO, 2016) e liquido/gasoso (GUILLARD, et al., 2003)
com impelidor do tipo Rushton tem sido amplamente estudadas nas últimas décadas.
Impelidores de fluxo axial de pás inclinadas e do tipo naval são normalmente
utilizados em aplicações multifásicas para suspensão de sólidos, devido à alta
capacidade de bombeamento e circulação do fluido dentro do tanque. Cate et al.,
(2001) e Spogis et al.(2009) apresentaram estudos abordando a suspensão de sólidos
com a utilização de impelidores dessa categoria. De acordo Zauner, et al.,( 2000) a
aplicação de impelidores do tipo naval com a utilização de draft tube em reatores,
promove uma regularização vertical do fluxo dentro do reator.
Desenvolvimentos recentes na tecnologia de impelidores de fluxo axial têm
sido focados em projetos baseados na análise através da fluidodinâmica
computacional. Spogis (2009) e (2016) apresentam dois interessantes trabalhos
referentes a utilização em conjunto de ferramentas de otimização e análise
fluidodinâmica computacional para obtenção de um impelidor com perfil geométrico
de maior eficiência energética.

28

3.1.4. Draft tube
De acordo com McCABE (1989) a utilização de draft tube em sistema agitado
possibilita o mesmo usufruir das seguintes vantagens:


Definir um caminho específico para o fluxo produzido pelo impelidor, entre
a entrada e saída do líquido;



Promover uma melhor eficiência nas aplicações de troca de calor, pois o
fluxo é direcionado para as serpentinas ou qualquer outra região de
transferência térmica;



Promover uma melhor recirculação do gás não reagido nas aplicações
gás-liquido;



Minimizar áreas de turbulências inadequadas no tanque;



Atenuar a ação de cisalhamento do impelidor sobre o fluido;



Reduzir o comprimento do eixo do agitador;

Na indústria, a utilização de draft tube ocorre principalmente em condicionadores
de polpa, cristalizadores, sistemas de tratamento de efluentes, tanques de grande
altura e processos de suspensão de sólidos em tanques com fundo plano. Esse
elemento possui uma configuração geométrica simples, sendo constituído
basicamente por tubo ou camisa montado concentricamente ao impelidor. Os
impelidores de fluxo axial podem ser montados dentro ou imediatamente abaixo do
draft tube, e os de fluxo de radial são montados fora desse componente. No entanto,
não é extensivamente utilizado em outros processos industriais em função do custo
de implantação e manutenção do equipamento, bem como, pela pouca informação
disponível em literatura corrente. A utilização do draft tube em um tanque deve ser
estudada adequadamente. É um componente que requer um projeto hidrodinâmico
adequado, tomando-se os devidos cuidados com as velocidades que serão impostas
ao fluxo dentro e fora do draft tube, particularmente quando se trabalha com
suspensão de sólidos. (OLDSHUE, 1983).
Tanques agitados apresentam uma região de pressão inferior na região de
sucção do fluido de um impelidor. Devido a criação dessas zonas de baixa pressão, o
retorno das correntes de fluxo ao mesmo pode ocorrer em todas as direções. Na
maioria das aplicações esta ocorrência não é uma limitação, porém, quando se deseja
o aumento e direcionamento do fluxo vertical do sistema, é necessário a utilização de
draft tube. (UHL & GRAY, 1967).
A montagem desse componente também apresenta dificuldades tanto para a
fixação como na regulagem de altura e centralização, uma vez que esse elemento
será submetido à esforços maiores principalmente na parte superior por onde todo o
fluxo retorna com o aumento sensível de velocidade e com uma forte tendência a
produzir vórtices (McCABE et al., 1989). A Figura 7 retrata de forma simplificada um
tanque com draft tube.
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Figura 7- Esquema da instalação de draft tube (Ddt é o diâmetro do draft tube, Hdt é a altura
do draft tube, Zdt é distância da superfície do liquido até draft tube, Z é altura total
do líquido, T é o diâmetro do tanque.

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com Oldshue (1983) o uso deste acessório com impelidor de fluxo
axial do tipo PBT (pitched blade turbine), proporciona uma vazão com forte
predominância axial, reduzindo ou eliminando a as linhas de bombeamentos radiais,
ocasionando uma redução do consumo de energia em função da otimização axial das
linhas fluxo.
Embora o draft tube seja mais utilizado em processos de suspensão de sólidos,
a mistura entre dois líquidos com o auxílio desse acessório é abordada por Shiue, et
al., (1984), no qual utilizando um impelidor tipo PBT 45 º de fluxo axial, os autores
obtiveram uma redução na potência absorvida para a geometria estudada e maior
eficiência na mistura. Em trabalho anterior Procházka, et al. (1961) utilizando draft
tube instalado nas mesmas relações geométricas, não se observaram redução do
consumo energético.
Em estudo mais recente, Li, et al., (2011) apresentaram um estudo
comtemplando o uso de draft tube para suspensão de sólidos em tanque agitados em
operações que demandam baixa taxa de cisalhamento, comumente requerida em
reatores de indústria hidrometalúrgica. Como resultado, os autores obtiveram linhas
de fluxos mais homogêneas com o uso do draft tube e consequente redução na taxa
de cisalhamento do sistema, além de um ganho energético. A redução no consumo
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de energia para suspensão de sólidos e melhoria na dispersão de gases dentro do
reator também é observada no estudo de Yang, et al. (2014).
Scargiali, et al., (2015), reportaram que a utilização de draft tube facilita a
dispersão de oxigênio dentro do tanque, podendo, portanto, ser benéfica para
aplicações em tanques agitados de fluidos sensíveis ao cisalhamento em tanques
dotados ou não de defletores laterais.
Tendo em vista a pouca informação disponível, e algumas vezes conflitantes,
entre os resultados alcançados com a utilização de draft tube em sistema
sólido/líquido, com objetivo de suspensão e homogeneização, as relações para uso
no projeto deste acessório deixam de ser investigadas e geralmente são baseadas
em outras operações com uso consagrado, não sendo possível estabelecer relações
que otimizem a operação deste equipamento.

3.2 Principais Números Adimensionais
Existem diversos números adimensionais que caracterizam alguns aspectos dos
sistemas de agitação. Neste trabalho será abordado apenas o escoamento isotérmico,
sem transferência de massa ou reação, portanto os números adimensionais
apresentados nesta seção estão relacionados apenas ao movimento, e, direta ou
indiretamente estão relacionados ao regime de escoamento dentro de um tanque
agitado podendo o líquido conter ou não uma fase dispersa.

3.2.1. Número de Bombeamento (N )
Um impelidor agindo sobre um fluido produz um deslocamento volumétrico,
desenvolvendo uma vazão contínua como o rotor de uma bomba sem o casco. Dessa
forma, o número de bombeamento pode ser definido como a relação entre a taxa de
bombeamento do impelidor Q (volume escoado por área do impelidor em um
determinado tempo) com sua velocidade de rotação (N) e tamanho do impelidor (D).
Portanto, o
correlaciona a capacidade de bombeamento de diferentes impelidores
com diferentes geometrias de tanque (JOAQUIM Jr, et al., 2007).
=

(Eq. 1)

É importante ressaltar que cada impelidor proporciona uma vazão principal
junto a ele, denominada vazão primária, a qual é utilizada para calcular o número de
bombeamento. Para impelidores de fluxo axial, como os de pás inclinadas ou naval, a
vazão de descarga é medida na direção vertical abaixo do impelidor. Valores típicos
de
na região de regime turbulento são: 0,4 a 0,6 para impelidores do tipo naval;
0,79 para impelidor de pás inclinadas 45°; e 0,79 para Rushton (JOAQUIM Jr, et al.,
2007).
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3.2.2. Número de Potência (N )
Esse número adimensional representa a razão entre a potência entregue pelo
motor e a energia cinética efetiva para agitação. Também pode ser definido como
sendo a relação existente entre as forças de arraste nas pás do impelidor e as forças
de inércia do sistema (PAUL, et al., 2004). Esta relação pode ser expressada como:
ç

=

ç

é

(Eq. 2)

=

=

(

)

=

De acordo com JOAQUIM Jr, et al., (2007) a equação 2 é utilizada tipicamente
para escoamento turbulento. No caso de regime laminar, este grupo adimensional é
formado pela relação:

=

3.2.3. Número de Froude (

(Eq. 3)

)

Em um meio líquido agitado por meio do movimento rotatório de um impelidor,
ocorre o aparecimento de vórtices devido ao desbalanceamento das forças inerciais
e força gravitacional presentes no sistema. Número de Froude ( ) é a relação
existente entre estas forças. Sua utilidade aparece em sistemas sem chicanas, na
medida em que quantifica o vórtice central. Seu valor crítico para o aparecimento do
vórtice central é particular de cada caso (BUSCIGLIO, et al., 2011).

=

(Eq. 4)

A análise do número de Froude é significativa em tanques de mistura sem
defletores que operem com valores de Reynolds acima de 300. Levando em
consideração o efeito prejudicial da formação de vórtice sobre a qualidade da mistura,
os tanques são geralmente projetados com defletores, portanto mesmo operando em
regime
> 300 o valor de
pode ser negligenciado (CULLEN, 2009).
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3.2.4. Número de Arquimedes (Ar)
O número de Arquimedes é formado diretamente pela combinação de um grupo
de propriedades puras dos sólidos e líquidos do processo, sem qualquer relação com
a velocidade ou diâmetro do agitador. Diferentemente dos demais números
adimensionais que relacionam forças ou fenômenos concorrentes, o Ar pode ser
obtido pela combinação do número de Reynolds da partícula com o número de
Froude, de maneira que velocidades das equações se anulem.

=

∆

(Eq. 5)

A análise do número de Arquimedes permite a indicação da magnitude relativa
da força de arrasto em relação a força gravitacional. Segundo Mersmann, et al.,
(1998), valores de Ar> 100 indicam um domínio da força gravitacional frente a força
de arrasto do sistema. Os autores também relatam que a homogeneidade completa
dos sólidos não pode ser obtida em tanques agitados com Ar>100, existindo para essa
condição gradientes de concentração radiais e axiais de sólidos ao longo do tanque.

3.3 Suspensão de sólidos em tanques agitados
A suspensão de partículas sólidas em tanque agitado é uma das operações
unitárias mais encontradas na indústria, principalmente nos processos que envolvem
o beneficiamento mineral. A análise da suspensão de sólidos em meio líquido através
de agitadores mecânicos é consideravelmente mais complexa que aquelas que
envolvem tão somente o movimento de meios líquidos. A trajetória de uma partícula
sólida em meio líquido não pode ser definida através de equações analíticas exatas,
dessa forma a interação entre sólidos e líquidos tem sido o objeto de estudo de muitos
pesquisadores ao longo dos anos (ZWIETERING,1958; NIENOW,1968;
MURUGESAN,2001). No entanto muitos resultados apresentados na literatura
referem-se somente a uma situação específica e, portanto, não podem ser
generalizados para demais aplicações.
Os estudos de mistura sólido-líquido na literatura baseiam-se em uma série de
teorias que relacionam as forças de gravidade, pressão, viscosidade, inércia,
turbulência para diferentes relações geométricas. Quando os sólidos presentes no
meio líquido são de pequena granulometria e/ou baixa concentração ou sua
densidade real é aproximadamente igual à do líquido, as partículas se movem como
parte integrante do líquido, e a mistura se comporta como um líquido de fase única.
Entretanto quando os sólidos presentes possuem maior granulometria, densidade
duas ou três vezes maior que a do líquido e sua concentração é relevante, o meio final
passa a ter um comportamento regido por sua reologia. Nesse contexto um grande
número trabalhos têm proposto formulações para se calcular as rotações ideais para
produzir determinado tipo de nível de agitação em meios bifásicos sólido-líquido.
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Devido ao fato de tratar-se de fluidos não newtonianos cujo o tratamento analítico
não é totalmente aceitável, os resultados obtidos no cálculo da rotação crítica ou ideal
para se produzir certo nível de agitação variam de pesquisador para pesquisador e
mesmo usando a mesma concentração, a mesma distribuição granulométrica,
propriedades físicas e geometria do tanque, conforme assinala Uhl, et al., (1967) e
Oldshue (1983).
A maior parte das literaturas produzidas para agitação mecânica tem adotado
de maneira sistemática os trabalhos desenvolvidos por Zwietering (1958), nos quais
se propõem uma escala de agitação e critérios analíticos e empíricos para o cálculo
da rotação necessária para se produzir um determinado tipo de agitação em meios
bifásicos sólido-líquido. Outras correlações baseadas na teoria de Zwietering foram
também desenvolvidas (NIENOW,1968; BALDI, et al.,1978; ARMEANTE et al., 1998),
porém Zwietering continua sendo a correlação mais utilizada em trabalhos
acadêmicos e na indústria.
3.3.1. Aspectos hidrodinâmicos na suspensão de sólidos
A suspensão de sólidos em sistemas agitados requer a transferência da
energia mecânica do agitador para o meio líquido-sólido. De acordo com Nienow
(1968) a energia transferida do impelidor ao fluido cria um fluxo de regime turbulento
no qual as partículas sólidas são levantadas do fundo do tanque e em seguida
distribuídas no meio líquido, através de uma complexa interação fluidodinâmica entre
as partículas sólidas e o fluido dentro do tanque agitado. Posteriormente, medições
de velocidades do fluido e dos sólidos nas três dimensões evidenciaram a
complexidade desse sistema (AYRANCI, et al., 2012).
Baldi, et al., (1978) apontaram que os vórtices turbulentos são os principais
responsáveis pela suspensão de sólidos dentro de um tanque agitado. Os
pesquisadores demonstraram a presença de vórtices com diferentes tamanhos e
condições energéticas; no entanto, constataram que os vórtices turbulentos de
dimensões mais próximas do tamanho da partícula são mais propícios para a
movimentação da partícula sedimentada, generalizando assim a ideia de
proporcionalidade entre turbulência e quantidade de sólido suspenso. Contudo,
estudos posteriores de Zhou, et al., (1996) e Ayranci, et al.,(2012) com diferentes tipos
de impelidores demonstraram a fragilidade dessa afirmação.
Thorpe e Stevenson (2003) destacaram a existência de uma interação entre a
turbulência e linhas de fluxo no processo de suspensão de sólidos, demostrando a
participação desses dois mecanismos na realização do processo de suspensão da
partícula, conforme apresentado na Figura 8. Na mesma linha de estudo Kresta, et al.,
(2016) demonstraram que a suspensão dos sólidos sedimentados no tanque é obtida
através da relação das forças de arrasto e de sustentação na partícula sólida,
ocasionadas pela combinação das linhas de fluxo e vórtices turbulentos presentes no
tanque agitado. A distribuição do campo de velocidade das linhas de fluxo e os vórtices
turbulentos anisotrópicos proporcionados pelo agitador determinam o grau de
suspensão a ser obtido. Dessa forma, diferentes projetos de agitador podem
estabelecer diferentes níveis de suspensão para uma mesma energia de entrada, e
para um determinado impelidor o grau de suspensão irá variar com a relação D/T e
C/T mesmo que a potência absorvida permaneça constante.
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Figura 8 - Mecanismo de suspensão dos sólidos através da interação turbulenta.

Fonte: Cleaver and Yates, 1973

Um grande número de projetos de pesquisa tem sido desenvolvido com o
objetivo de uma análise e entendimento mais detalhado do mecanismo de suspensão
de sólidos, turbulência e interação sólido-fluido visando se estabelecer modelos
matemáticos globais baseados em teorias já existentes. Contudo, até o momento, o
problema não foi resolvido satisfatoriamente devido à complexidade da aplicação e
dificuldade da resolução analítica dos fenômenos turbulentos. O trabalho de Ayranci,
et al.,( 2012) é de particular relevância sobre o tema, abordando um estudo mais
detalhado desses dos fatores que atuam diretamente ou influenciam de maneira
indireta a suspensão de sólidos dentro de um tanque agitado.

3.3.2. Definição do estado de suspensão
O grau de suspensão de sólidos em tanques agitados é geralmente classificado
em três níveis: Suspensão parcial; Suspensão mínima completa e suspensão
homogênea; representados na Figura 9.
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Figura 9 - Graus de Suspensão: (a) Suspensão Parcial. (b) Suspensão mínima completa. (c)
Suspensão homogênea

Fonte: Kresta, et al., 2016

Suspensão parcial: Este estado é caracterizado pela movimentação do
particulado sólido na região inferior do tanque. Nesse grau de suspensão as partículas
estão em contato permanente com o fundo do tanque, e, portanto, nem toda a área
do particulado sólido está disponível para uma reação ou transferência de massa.
Essa condição, porém, é suficiente para a dissolução de sólidos altamente solúveis.
(KRESTA, et al., 2016).
Suspensão mínima completa: é definida pela velocidade mínima de agitação
(NJS) que proporciona a movimentação e suspensão total das partículas, de tal forma
que nenhuma partícula permaneça no fundo tanque em um período superior a um ou
dois segundos (ZWIETERING, 1958). Sob esse grau de suspensão, toda a área
superficial das partículas está em contato com o fluido, o que favorece a reação
química e o transporte de massa e energia do processo. Contudo tanques agitados
que operam como grau de suspensão mínima completa apresentam grande variação
axial na concentração de sólidos principalmente na superfície do líquido, onde a
concentração de sólidos é quase nula.
Suspensão homogênea: Corresponde ao estágio de suspensão onde a
concentração e distribuição das partículas são praticamente uniformes através de todo
o tanque. Dessa forma, uma vez operando sob a condição de suspensão homogênea,
o aumento adicional da velocidade ou potência de agitação não proporcionará ganho
significativo na a distribuição de sólidos. Em muitas aplicações a obtenção desse grau
de suspensão é impraticável ou simplesmente inatingível devido às limitações
construtivas relativas a velocidade e potência instalada (KRESTA, et al., 2016).
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3.3.3. Interação Sólido-Fluido
Quando ocorre o movimento relativo entre uma partícula e o fluido, este exerce
um arraste na partícula. A força que caracteriza esse arraste é definida pela equação
6:
=

(Eq. 6)

Onde:
= Coeficiente de arraste
= Área projetada da partícula
= Densidade do fluido
= Velocidade do fluido antes do contato com a partícula.
A força de arraste é exercida em direção paralela à velocidade do fluido. O
coeficiente de arraste representa no escoamento externo o que coeficiente de atrito
representa no escoamento interno de tubulações. Através da análise dimensional, é
possível verificar que o coeficiente de arraste em um fluido incompressível depende
do número de Reynolds e do fator de forma do sólido. Para uma determinada forma,
Reynolds é definido como:
=

(Eq. 7)

A relação entre
e
deve ser obtida experimentalmente, apesar de que é
possível obter a equação teórica a partir da lei de Stokes para alguns casos, como a
de uma esfera para baixos números de Reynolds. Para uma esfera única, sem
influência de outras partículas ou de paredes e que se desloca com sua velocidade
terminal, o valor de
pode ser obtido pelas equações a seguir:

=

<2,0
2<
500<

< 500
< 5000

=(

(Eq. 8)
,
) ,

= 0,44

(Eq. 9)
(Eq. 10)

Para partículas que apresentam forma diferente da esfera, o valor de
deve
ser obtido através de curvas que levem em conta o fator da forma . Para uma esfera
o valor
é 1,0. A variação do coeficiente de arraste com o número de Reynolds é
justificada pela mudança do tipo de escoamento que o fluido adquire para cada caso.
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Segundo Joaquim Jr, et al.( 2007) um dos parâmetros importantes para a
agitação, que pode ser obtido através do conhecimento da interação sólido-líquido, é
a velocidade terminal. Uma partícula densa, colocada em líquido em repouso irá se
acelerar até alcançar uma velocidade constante, denominada velocidade terminal .
Essa velocidade ocorre quando o valor da força peso é igual à soma do empuxo e
força de arraste que atua em uma partícula.
Para partículas esféricas, a velocidade terminal é dada pela equação:
(

=

)

(Eq. 11)

Como o valor da constante
é variável em função do número de Reynolds,
temos uma equação de velocidade terminal para cada um dos regimes de
escoamento:

Regime Laminar :
(

=

)

(Eq. 12)

Regime Turbulento :

= 1,73

(

− )

(Eq. 13)

A velocidade terminal se torna maior com o aumento da densidade e do
tamanho e da partícula, e diminui com o aumento da rugosidade da partícula, da
concentração da fase sólida e da viscosidade do fluido. Em tanques agitados a
pode ser utilizada como critérios de indicação da taxa de sedimentação. Para uma
velocidade terminal inferior a 0,0025 m/s não há nenhuma sedimentação; Em
velocidades entre 0,0025 e 0,1 m/s o processo de sedimentação já acontece, e a partir
de 0,1 m/s a sedimentação é considerada elevada (OLDSHUE, 1983).
De acordo com Joaquim Jr., et al. (2007), concentrações de sólidos superiores
a 20% em volume, proporcionam grande influência na velocidade terminal, visto que
nessas aplicações a interação entre sólidos começa a ficar relevante. A velocidade
terminal com alta concentração de sólidos (U ) é função do tamanho dos sólidos, do
tipo de escoamento e da relação entre o volume ocupado pelo material sólido (V ) e
volume total (V
). A equação que determina esta relação é:

=

( )

(Eq. 14)
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(Eq. 15)

=1−
Para o regime laminar n=4,6 e para regime turbulento n=2,5.

Quanto menor a concentração de sólidos, maior é o
e maior é, também a
velocidade terminal. Isso significa que a interação entre os sólidos atrapalha a livre
sedimentação e quanto maior a concentração, menor a velocidade terminal. Montante
et al (2008) e outros autores encontraram que a velocidade terminal não é afetada
pela interação sólido-sólido em tanques agitados de concentrações muito baixa,
inferiores a 0,35% w/w.

3.4 Critério para determinação da velocidade mínima de agitação- Njs
A metodologia padrão para determinação da velocidade mínima para
suspensão ( ) de partículas sólidas em tanques agitados foi desenvolvida por
Zwietering (1958), definindo que a suspensão mínima completa é obtida quando
nenhuma partícula permanece em contato com o fundo do tanque por mais de um
segundo. O trabalho publicado por Zwietering foi pioneiro no desenvolvimento de
correlações empíricas para cálculo da
, e, embora existam correlações mais
recentes, todas se baseiam de uma certa forma na equação abaixo obtida por
Zwietering através da análise dimensional e levantamentos de dados em laboratório:

.

=

,

.

.

.

(Eq. 16)

onde:
= número adimensional, função da geometria;
= viscosidade cinemática;
Δ = diferença entre a densidade do sólido e do líquido;
= densidade do líquido;
= diâmetro da partícula
= constante de aceleração gravitacional;
= fração mássica (massa de sólidos / massa do líquido)
D= diâmetro do impelidor
Um grande número de correlações para obtenção de
tem sido desenvolvido
para diferentes geometrias e condições de operação. A realização desses ensaios
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apresenta como condição padrão: um fluido Newtoniano em regime turbulento,
operando em tanque com defletores laterais, e partículas com formato
aproximadamente esférico. Na maior parte dos casos os ensaios são conduzidos em
tanques com altura do nível máximo de líquido igual ao diâmetro.
Os expoentes na correlação de Zwietering foram ajustados experimentalmente,
de modo a tornar a correlação dimensionalmente consistente. Ao longo dos anos,
muitos trabalhos publicados por outros autores apresentaram concordância aos
valores da correlação referentes ao tamanho das partículas e diferença de densidade,
principalmente para concentração de sólidos de até 10% w/w. Confirmaram, dessa
forma, que a diferença de densidade é a propriedade física de maior influência no
equacionamento da velocidade apropriada para suspensão de sólidos, enquanto
tamanho da partícula, viscosidade, e concentração apresentam um menor impacto na
determinação de
(Paul, et al., 2004).
O efeito da relação geométrica do tanque agitado é representado na equação
através da constante , a qual deve ser obtida através de medições experimentais
para cada tipo de impelidor e geometria do tanque. Dessa forma as relações D/T e
C/T estão contidas em , assim como as dimensões do impelidor e forma geométrica
do fundo do tanque. Dessa forma, a variável D/T tem valor significativo na de
terminação de . O gráfico ilustrado na Figura 10 apresenta claramente a relevância
dessa variável.
Figura 10 - Valor da constante S em função do D/T para impelidor naval.

Fonte: ZWIETERING, 1958

O trabalho de Ayranci e Kresta (2011) apresenta uma extensa compilação de
valores de S para a correlação de Zwietering adotando como variável a relação D/T e
C/T em tanque com fundo plano, conforme mostra a Tabela 2.
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Tabela 2 - Valores de S para correlação de Zwietering para vários tipos de impelidores e
relações geométricas com tanque de fundo plano.

Impelidor

D/T

C/T

S

A310
Lightnin
(Np= 0,3)

0,417
0,500
0,520
0,520
0,520

0,25
0,25
0,17
0,25
0,33

6,90
7,10
6,39
7,00
7,70

45° PBT
(Np= 1,3)

0,330
0,330
0,330
0,500
0,500
0,500

0,17
0,25
0,33
0,17
0,25
0,33

4,87
5,58
6,39
2,72
3,40
4,50

HE-3
Ekato (Np= 0,35)

0,350
0,350
0,350
0,390
0,390
0,390
0,440
0,440
0,440
0,470
0,470
0,470
0,520
0,520
0,520

0,17
0,25
0,33
0,17
0,25
0,33
0,17
0,25
0,33
0,17
0,25
0,33
0,17
0,25
0,33

7,07
7,39
8,17
6,60
6,88
7,82
6,49
6,64
7,23
6,26
6,25
8,81
6,89
6,88
7,72

Rushton -RT6
(Np = 6)

0,250
0,250
0,250
0,330
0,330
0,330
0,333
0,333
0,333
0,500
0,500

0,14
0,17
0,20
0,17
0,25
0,33
0,14
0,17
0,20
0,14
0,17

8,70
9,20
9,90
5,42
6,96
8,37
5,80
6,10
6,60
3,20
3,40
(Continua na próxima página)
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(Continuação da Tabela 2)

Impelidor

Rushton -RT6
(Np = 6)

D/T

C/T

S

0,500
0,500
0,500
0,500

0,17
0,20
0,25
0,33

4,34
3,60
4,44
4,69

Fonte: Ayranci e Kresta, 2011

A Tabela 2 exibe valores de S para relações D/T abaixo de 0,6. Para relações
D/T maiores o impelidor do tipo PBT apresenta uma queda na capacidade de
suspensão de sólidos, devido a predominância de linhas de fluxo radiais,
proporcionada pela proximidade do impelidor aos defletores. Impelidores do tipo Naval
apresentam um comportamento semelhante, porém para D/T superior. Dessa forma
relações D/T maiores que 0,6 são raramente encontradas em processos de
suspensão de sólidos.
Conforme destacado por Kresta, et al., (2016), a equação de Zwietering não
engloba adequadamente os efeitos das viscosidades para tanques em maiores
escalas, e dessa forma o aumento de escala através de Zwietering deve ser feito de
maneira criteriosa. Estudos importantes sobre esses efeitos na determinação de
para tanques com impelidores de fluxo axial foram também conduzidos por Grenville
et al. (2010, 2015).

3.5 Distribuição de sólidos em tanques com agitação mecânica
A análise da qualidade de suspensão do tanque agitado pode ser obtida
somente através de medições da concentração de sólidos em diferentes pontos do
tanque. Dessa forma, de acordo com Joaquim Jr., et al. (2007), para cálculo da
homogeneidade, utiliza-se normalmente um parâmetro denominado qualidade da
suspensão, definido como a relação entre o desvio padrão e a média do perfil
concentração:

=

∑
é

−1
(Eq. 17)

42

onde:
= Qualidade da Suspensão
= Concentração de sólidos volumétrica local
é

= Concentração de sólidos volumétrica média

Algumas correlações obtidas de forma experimental para avaliação da
qualidade de suspensão podem ser vistas nos trabalhos de Buurmam (1986), Bohnet
(1980) e EinenKel (1980).
Embora a definição e o cálculo da qualidade de suspensão sejam relativamente
simples, experimentalmente esse valor é difícil de ser obtido, dada a necessidade de
amostragem de diversos pontos do tanque de forma representativa (JOAQUIM Jr, et
al., 2007).
O cálculo da qualidade de suspensão se torna mais fácil através da utilização
da fluidodinâmica computacional (CFD), uma vez que essa ferramenta proporciona a
concentração de sólidos em cada ponto do tanque. Em trabalho realizado por Cekinski
(2000) foi possível simular diversos casos com sólidos que apresentavam diferentes
massas específicas e tamanhos, os quais foram submetidos a diferentes velocidades
de rotação do agitador para dois tamanhos de tanques agitados. A partir dos
resultados o autor definiu alguns critérios de qualidade de suspensão conforme
destaco:



Suspensão parcial para

> 0,8



Suspensão mínima completa para 0,2 <



Suspensão homogênea completa

> 0,8

< 0,2

3.5.1. Altura de suspensão (Cloud Height)
Tanques agitados que operam com concentração de sólido maior que 5% em
volume, apresentam normalmente uma clara demarcação entre o fundo, com maior
presença de sólidos, e a parte superior com presença de sólidos quase nula. A altura
máxima que os sólidos em suspensão atingem dentro de um tanque agitado é
denominada de altura de suspensão ou cloud height ( ), devido a sua praticidade,
(comparada a análise tridimensional da distribuição de sólidos), esse parâmetro é
amplamente utilizado (Paul, et al., 2004).
A Figura 11 apresenta uma relação entre a velocidade do agitador e altura de
suspensão para dois tipos de impelidores avaliados, e através da mesma nota-se um
comportamento não linear entre esses parâmetros.
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Figura 11 - Relação entre altura de suspensão e velocidade do impelidor PBT e HE-3 com
D=T/3 C=T/4 e Z/T=1.

Fonte: Hicks et Al., 1997

Um modelo para determinação da altura de suspensão foi proposto por Bittorf
e Kresta (2003). De acordo com os autores o modelo é válido para tanque padrão com
relação H=T, de fundo plano e defletores laterais, agitado por impelidor de fluxo axial
do tipo naval.

=

0.84 − 1.05 + 0.7

( / )
( / )

(Eq. 18)

Diante da correlação apresentada na Equação 18 e Figura 11 é possível se
observar que o aumento da altura de suspensão somente através do aumento na
rotação nem sempre é uma opção viável do ponto de vista energético e construtivo.
No cálculo da potência absorvida pelo agitador a rotação é elevada à terceira potência
(N3) no entanto essa variável tem uma baixa proporcionalidade na equação para
determinação da altura de suspensão. Dessa forma a otimização da altura de
suspensão é obtida em muitas aplicações através da utilização de múltiplos
impelidores operando em conjunto (KRESTA, et al., 2016).
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3.5.2. Efeitos da concentração de sólidos na qualidade da suspensão
Existe um grande número de experimentos demonstrando que o aumento da
concentração de sólidos proporciona o aumento não linear da velocidade mínima de
agitação Njs. Concentrações abaixo de 1% em volume têm baixa influência na Njs,. No
entanto, concentrações volumétricas superiores a essa faixa afetam de maneira
exponencial a velocidade mínima de suspensão, e na maior parte dos casos
apresentam desvios significativos ao expoente determinado na equação de
Zwietering. Concentrações de sólidos superiores a 50% podem apresentar Njs. duas
vezes maior que Njs obtido para faixa volumétrica de 1% conforme apresentado na
Figura 12. Isso comprova que polpas com elevadas concentrações sofrem efeito
considerável da viscosidade, apresentando um comportamento de um fluido não
newtoniano. Portanto, muitas vezes é necessária uma atenção especial para
verificação se o sistema analisado continua em regime turbulento, caso contrário a
correlação Njs. deixará de ser válida (KRESTA, et al., 2016).
Figura 12 - Efeito da concentração de sólidos em Njs

Fonte: Kresta, et al., 2016

Segundo Baksi e Kawatra (1996), somente polpas com baixa percentagem de
sólidos (3-5% em volume) podem, normalmente, apresentar um comportamento de
fluido newtoniano, embora Healy et al. (1993) tenham observado este comportamento
com polpas de até 30% de sólidos por volume. Shie e Napier- Munn (1996)
descreveram o comportamento de polpas de minério sulfetado de cobre-chumbozinco com diferentes percentagens de sólidos por volume (15, 30 e 45%), constatando
que a reologia da polpa apresentou três tipos diferentes de comportamento: dilatante,
pseudoplástico e plástico de Bingham.
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A maior parte dos estudos acadêmicos realizados em escala reduzida são
conduzidos com baixa concentração de sólidos, onde a relação entre Njs apresenta
boa concordância com o coeficiente de 0,15 indicado na equação de Zwietering. No
entanto Myers et. al (2013) encontraram um coeficiente de 0,33 para determinação de
Njs em altas concentrações de sólidos. Um número muito próximo foi sugerido por
Ayranci e Kresta (2011), que estabeleceram o expoente de 0,32 para o
dimensionamento de um tanque agitado em operação com alta concentração de
sólidos.

3.6 Modelagem matemática e fluidodinâmica computacional
Existem duas abordagens fundamentais para o projeto de análise dos sistemas e
engenharia relacionado com o escoamento de fluidos: experimentação e cálculo. A
primeira, em geral, envolve a construção de modelos que são testados fisicamente,
enquanto a última envolve a solução de equações diferenciais, seja analiticamente ou
computacionalmente. Devido à complexidade das equações diferenciais parciais que
regem o comportamento dos fluxos tratados na dinâmica dos fluidos e fenômenos de
transporte, a grande maioria dos problemas práticos nesse campo requer o auxílio da
dinâmica computacional dos fluidos (ÇENGEL, et al., 2015).
A fluidodinâmica computacional (CFD) envolve a solução numérica das equações
fundamentais que governam a mecânica de fluidos. Estas equações são modelos
matemáticos formulados representando fenômenos físicos que ocorrem na natureza.
Assim, as equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia,
dada as condições de contorno e propriedades reológicas correspondentes ao fluido
definem a dinâmica de escoamento do mesmo. A maioria destas equações, também
conhecidas como equações de Navier-Stokes em homenagem a seus criadores,
resultam em equações diferenciais parciais não lineares e sem solução analítica
conhecida (KRESTA, et al., 2016).
A modelagem matemática busca, por meio de equações, representar a realidade
física de um fenômeno, portanto, a fidelidade do modelo matemático com relação ao
problema físico é muito importante. Nos processos de agitação e mistura, o
escoamento é descrito por um sistema de equações de transporte que fornece
variáveis necessárias para seu estudo. A seguir, serão apresentados os fundamentos
das equações que governam a movimentação de um fluido em qualquer escoamento.

3.6.1. Equações de conservação
É comum que processos em tanques agitados sejam descritos por um sistema de
equações de conservação ou equações de transporte. Esse sistema de equações é
acoplado, ou seja, as equações são interdependentes. As equações discretizadas
são as leis de conservação de massa, quantidade de movimento linear e energia. Se
um volume infinitesimal é considerado, pode-se notar que, com o tempo, ele se
desloca no espaço e, adicionalmente, também se distorce, mudando seu formato.
Normalmente, o processo de deslocamento é denominado convecção e o processo
de distorção (que está relacionado aos gradientes de velocidade) denomina-se
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difusão. De um modo geral, estes são os processos que governam a movimentação
de um fluido em qualquer escoamento (JOAQUIM Jr, et al., 2007). As equações com
ênfase no processo de agitação e mistura estão descritas nos itens a seguir.

3.6.1.1. Conservação de massa
A dedução da equação diferencial para a conservação de massa é obtida
aplicando-se o princípio de conservação de massa em um volume de controle
diferencial, de forma que a taxa de variação de massa dentro do volume de controle
é igual a razão à qual a massa escoa para fora do volume de controle. (ÇENGEL, et
al., 2015). A conservação de massa, também conhecida por equação da continuidade,
é dada por:
(Eq. 19)

=0

sendo que U é a componente de velocidade do fluido que é derivada parcialmente por
x que representa uma das três direções da coordenada.
Na notação de Einstein tem-se:

+

+

=0

(Eq. 20)

Para aplicações onde a massa específica varia com o tempo a equação é
apresentada como:

+

(Eq. 21)

=0

3.6.1.2. Conservação da quantidade de movimento
De acordo com Çengel (2015), a equação da quantidade de movimento, ou
momento, indica a conservação de momento em cada uma das direções. Estas
equações são normalmente conhecidas como equações de Navier-Stokes, formadas
por equações de derivadas parciais que permitem determinar os campos de
velocidade e de pressão num determinado escoamento.
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O termo temporal e os termos convectivos aparecem no lado esquerdo da
equação. Os termos do lado direito são referentes ao gradiente de pressão, os termos
responsáveis pela difusão do momento, a força gravitacional e um termo fonte.
3.6.2. Escoamentos Turbulentos e modelos de turbulência
Para haver um processo eficiente em termos de agitação é necessário
normalmente um elevado grau de turbulência. Alguns autores acreditam que as
equações de Navier- Stokes sejam capazes de descrever a turbulência de uma forma
completa, caso o cálculo seja levado ao nível de escala dos vórtices turbulentos e de
tempo envolvidos no escoamento turbulento. No entanto, as características de menor
escala de comprimento do escoamento turbulento sempre se apresentam em regime
não permanente e tridimensional, compostas por pequenos vórtices randômicos que
surgem em diferentes direções. Dessa forma, efetuar tal cálculo em tanques agitados
é impraticável, visto o poder computacional que se possui atualmente (ÇENCEL, et
al., 2015).
Dessa forma aplicações de CFD em regime complexo e alto número de
Reynolds, demandam a criação de algumas hipóteses de simplificação. Uma
alternativa que produz bons resultados é utilizar uma descrição da turbulência em
termos de quantidades médias no tempo, em vez de se utilizar valores instantâneos.
Quando o efeito da turbulência é incluído nas equações de Navier-Stokes as
quantidades transportadas, como, por exemplo, a velocidade, acabam sendo
descritas como a soma de um valor de equilíbrio (média) e um valor flutuante + .
Após se integrar na média para um tempo muito maior do que as flutuações
turbulentas, a soma das flutuações será zero e sobrarão apenas os valores médios.
Os únicos termos que não são zeros são aqueles correspondentes ao produto dos
termos flutuantes. Ao utilizar um modelo de turbulência, a equação de Navier-Stokes
é substituída por aquilo que é chamado de equação de média de Reynolds de NavierStokes –RANS (JOAQUIM Jr, et al., 2007).
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(Eq. 22)

Os termos −
são tensores de Reynolds determinados através da seleção
de um modelo de turbulência.

3.6.2.1. Modelo de turbulência k-ε
Este é um dos modelos da família de modelos de dois parâmetros semi-empírico.
Consiste na inclusão de duas equações para se determinar os tensores de Reynolds
e é muito aplicado em tanques de mistura. As equações de transporte a serem
determinadas são a energia cinética turbulenta k e a taxa de dissipação de turbulência
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ε. A resolução numérica consiste em determinar os valores k e a partir das equações
de transporte (JOAQUIM Jr, et al., 2007).
( . )

( . )
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+

( .
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+
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(Eq. 23)

(Eq. 24)

onde
, , e
são constantes determinadas empiricamente. O termo
que
aparece em ambas as equações é um termo de geração de turbulência que é dado
por:
=

+

(Eq. 25)

A viscosidade turbulenta é obtida a partir de k e conforme a seguinte relação.

=
onde

(Eq. 26)

é uma constante obtida de dados experimentais

Este é um dos mais importantes e utilizados modelos de turbulência de duas
equações para simulações em CFD, porém, tem dificuldade em simular o
comportamento da camada limite e os pontos onde ocorre a separação, além de ter
falhas para calcular fluxos com fortes gradientes de pressão.

3.6.2.2. Modelo de turbulência kEste modelo considera o baixo número de Reynolds nas proximidades da
parede de fluxos de regime turbulento, através da solução das equações de transporte
para energia cinética k e frequência turbulenta . Este modelo não é tão utilizado
quanto o modelo k-ε, devido suas limitações para regiões turbulentas mais distantes
das paredes, contudo possui a vantagem, de ser um modelo numericamente estável
para baixos números de Reynolds, fornecendo dessa forma maior precisão na tensão
de cisalhamento em regiões próximas as paredes (ANSYS, 2011).

3.6.2.3. Modelo de turbulência RNG k-ε
O modelo do grupo renormalizado de Yalhot e Orkszag (1986) foi desenvolvido
para melhorar o caráter empírico de modelo k-ε. Ele se baseia em métodos estatísticos
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e não em comportamento dos fluxos como k-ε. Esse modelo k-ε modificado apresenta
bons resultados para tanques de mistura no regime de transição (JOAQUIM Jr, et al.,
2007).
3.6.2.4. Modelo de turbulência SST
Atualmente, entre os modelos de duas equações mais destacados nessa área
encontra-se o modelo SST desenvolvido por Menter (1994), que considera o efeito da
tensão de cisalhamento próximo da parede no transporte de momento, fornecendo
uma melhor predição em termos do descolamento do fluxo.
O modelo combina as vantagens do modelo k- de e o modelo k-ε. Uma vez
que, o primeiro apresenta uma boa capacidade para descrever a camada limite
turbulenta perto da superfície, onde as velocidades são baixas, pelo qual, os modelos
baseados na dissipação turbulenta (ε) apresentam falhas. Entretanto, o segundo é
aplicado nas regiões restantes de livre escoamento, em que se localizam as maiores
velocidades, visto que esse modelo é ideal para condições de alto Reynolds. Uma
função de combinação assegura uma transição suave entre os dois modelos (ANSYS,
2011).
Trata-se de um modelo robusto para tanques de agitação de escala industrial,
uma vez que satisfaz tanto o efeito da parede como no interior do fluxo, podendo assim
capturar os principais os efeitos do impelidor.

3.6.3. Métodos numéricos e abordagem matemática
De acordo com Maliska (1995), a tarefa do método numérico é resolver uma ou
mais equações diferenciais, substituindo as derivadas existentes por expressões
algébricas que envolvam a função incógnita. Quando não é possível uma solução
analítica, podemos fazer aproximações numéricas da equação diferencial utilizando
um número discreto de pontos com um erro associado a eles. Assim, quando se
deseja aumentar a precisão dos cálculos, se deverão aumentar o número de pontos
a serem utilizados para aproximar-se da solução exata. Não obstante, pelo aumento
dos cálculos a serem efetuados o esforço computacional também crescerá, mas de
forma não linear. Deve-se salientar que a modelagem em CFD proporciona resultados
extremamente precisos se as equações do modelo representarem com fidelidade a
física do problema e estiverem livres de erros numéricos associados a esse tipo de
enfoque.
Duas abordagens matemáticas podem ser utilizadas para representar a
dispersão do material particulado em escoamentos multifásicos: EulerianaLagrangeana e Euleriana-Euleriana. No segundo caso, a fase fluida (contínua) e fase
sólida (dispersa) são consideradas meios contínuos, sendo a abordagem mais
utilizada quando se trata de escoamentos multifásicos. Esta é uma boa aplicação em
problemas nos quais as fases estão misturadas e a velocidade relativa entre as fases
é considerável. Nesse caso, a equação de conservação de massa é resolvida em uma
malha fixa no espaço, fornecendo valores médios de concentração de partículas
(SHAN, et al., 2015).
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Existem vários níveis de complexidade na abordagem de Euleriana -Euleriana.
O mais frequentemente usado na literatura é o modelo de dois fluidos em que um
único tamanho de partículas é considerado como a segunda fase. Mais tamanhos de
partículas podem ser considerados adicionando mais conjuntos de equações (PAUL,
et al., 2004).
A abordagem Euleriana-Lagrangeana envolve a resolução das equações de
Navier-Stokes para fase contínua (Euleriana) e, a partir dos campos de velocidade da
fase fluida, são calculadas as forças que agem sobre cada partícula, sendo possível
obter a trajetória individual das mesmas (Lagrangeana). Segundo Cullen (2009), este
método tem boa aproximação nos casos em que a fase dispersa ocupa uma fração
de volume baixa (até 10%) de forma que as interações partícula-partícula podem,
então, ser desprezadas. A abordagem Lagrangeana desconsidera o volume das
partículas da fase dispersa, tratando-as como pontuais (ANSYS, 2011).
3.6.4. Malha Computacional
Umas das etapas mais importantes de um desenvolvimento CFD é a geração
de uma malha que defina em todo o domínio computacional em células nas quais as
varáveis de escoamento são calculadas. Os softwares CFD modernos possuem seu
próprio gerador de malhas, contudo existem softwares específicos destinados
exclusivamente para essa finalidade.
A malha computacional é composta por elementos característicos, os quais
podem possuir uma ordenação estruturada ou não. O elemento é um ente geométrico
que cobre todo o domínio computacional sem superposição e sem pedaços nas
fronteiras do domínio (VERGEL, 2016).
Figura 13 - Tipos de elementos de malha aplicados em geometria 3D.

Fonte: VERGEL, 2016

Os códigos da fluidodinâmica computacional moderna conseguem manipular
qualquer tipo de elemento apresentado na Figura 13 sem nenhuma intervenção
específica do usuário. Em geral, as malhas são diferenciadas entre hexaédricas e
tetraédricas. Muitas vezes se classificam malhas hexaédricas como estruturadas e
tetraédricas como não estruturadas. No entanto o conceito de estruturação de malha
nada tem a ver com a forma do elemento, mas sim como cada elemento está
conectado entre si dentro do sistema linear. Assim, é possível haver malhas
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estruturadas tetraédricas e malhas não estruturadas hexaédricas. Todos os solvers
de CFD modernos podem utilizar malhas não estruturadas. As malhas tetraédricas,
quando aplicadas em problemas com superfícies sólidas (paredes) pode requerer
elementos prismáticos para descrever camadas-limites. Em alguns casos os
elementos piramidais surgem sem um comando direto do usuário, mas como um
elemento conector entre camadas de prismas e tetraedros e também entre hexaedros
e tetraedros.
Ansys (2011) apresenta algumas características relevantes sobre cada tipo de
elemento:


Hexa: indicado para escoamentos com direção preferencial e
cisalhantes; melhor elemento com respeito a consumo de memória e
tempo de cálculo por elemento; por outro lado seu grau de
automatização para sua geração é baixo;



Tetra: indicado para problemas que demandam automação na geração
de malha; desempenho numérico é 50% pior que o Hexa; não indicado
para camadas cisalhantes;



Prisma: melhor desempenho que o Tetra nas camadas cisalhantes;
ideal para automatização; facilmente combinável com tetras, porém
menos eficiente que o Hexa; não indicado para geometrias complexas;

A utilização simultânea de dois ou mais tipos de elementos na solução de
problemas, também conhecidas como malhas híbridas, se mostra muito útil em
situações de elevada complexidade da geometria e limitações na disponibilidade de
recurso computacional. No caso dos volumes finitos, as malhas estruturadas sempre
utilizam elementos hexaédricos enquanto a malhas não estruturadas podem utilizar
elementos tanto de tipo hexaédricos quanto tetraédricos (VERGEL, 2016).
Segundo Vergel (2016) as malhas híbridas combinam as melhores
características da malha estruturada e da não estruturada. Os pontos da malha não
precisam coincidir com o outro nas interfaces entre os blocos, o que permite uma
maior flexibilidade na correspondência da malha e da geometria de fluxo.
De modo geral, a densidade da malha computacional em tanques agitados
necessita ser suficientemente refinada para capturar os fluxos principais e
secundários gerados pelo impelidor, e comportamento turbulento próximo a região dos
defletores. Contudo deve-se evitar que o número de elementos da malha seja
excessivamente alto, visto que requerem um maior tempo para cálculo computacional.
Uma boa estratégia é adoção de maiores densidades de malhas em regiões
importantes e malha mais grosseiras em outras.
3.6.5. Camada Limite e Yplus
Conforme informado por Olino (2010), a presença de superfícies rugosas afeta
seriamente a fluidodinâmica no escoamento turbulento, sendo o efeito viscoso maior
nas regiões próximas as paredes, o que reduz as flutuações de velocidade nessas
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áreas. Fora da região viscosa, a turbulência aumenta rapidamente gerando grandes
gradientes na velocidade média do fluido. A modelagem desses fenômenos dentro da
simulação pode influenciar significativamente na exatidão da solução numérica, e uma
boa representação do escoamento nas regiões de perto da parede pode determinar o
sucesso das predições nos resultados.
Ainda segundo Olino (2010), quando as partículas do fluido entram em contato
com uma superfície, ocorre a estagnação da camada do fluido. Estas partículas atuam
no retardamento do movimento das partículas da camada do fluido adjacente, que por
sua vez atuam na seguinte e assim até que uma distância da superfície Δy, onde o
retardamento é desprezível. A essa região em que o fluido é perturbado pela superfície
dá-se o nome de camada limite.
Os trabalhos publicados por Launder e Spalding (1974), apresentam relações
entre a velocidade tangencial próxima a parede (U) e sua respectiva tensão de
cisalhamento (τw), por meio de expressões em função da distância adimensional da
parede (y+), tanto na região turbulenta quanto na região da subcamada viscosa.
As relações encontradas por Launder e Spalding (1974), podem ser expressas
da seguinte forma:
=

1

=

=
=

ln(

)+ 1

(Eq. 27)

=

(Eq. 28)

∆

(Eq. 29)

=

(Eq. 30)

sendo:
= velocidade perto da parede;
= velocidade tangencial à parede na distância de ∆ ;
∆ = distância entre o primeiro nó da malha e a parede;
= distância adimensional da parede;
= tensão de cisalhamento na parede;
= Constante de Karman;
1= Constante da camada logarítmica relacionada a rugosidade da parede;
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3.6.6. Esquema de discretização e convergência
Transformar as equações diferenciais de Navier-Stokes em equações
algébricas consiste no processo chamado de discretização. Como as equações que
descrevem os fenômenos de transporte são equações contínuas no domínio espacial,
assim faz se necessário sua discretização para a aplicação da solução numérica. Os
métodos de discretização mais utilizados são: Método das Diferenças Finitas (MDF),
Método dos Elementos Finitos (MEF) e Método dos Volumes Finitos (MVF), sendo o
último o método utilizado pelo software ANSYS CFX, que será utilizado neste trabalho.
O Método dos Volumes Finitos (MVF) é empregado na maioria dos pacotes
computacionais em função da robustez. Nesta técnica, a região de interesse é dividida
em pequenas regiões chamadas de volume de controle. É realizado um balanço de
conservação da propriedade para cada volume elementar para obter a
correspondente equação aproximada. Depois, é feita a integração das equações na
forma conservativa sobre volume elementar no espaço e no tempo. Desta forma, pode
ser obtida uma aproximação do valor de cada variável em pontos específicos do
domínio, e o resultado da discretização é um número finito de equações algébricas
que necessitam ser solucionadas simultaneamente em cada célula do domínio para
fornecer valores discretos de cada variável de fluxo (MALISKA, 1995).
Os critérios de convergência são condições pré-definidas para os resíduos
(geralmente normalizado ou escalonado) que determinam quando uma solução
iterativa é convergente. Para qualquer conjunto de critérios de convergência, a
hipótese é que a solução já não está em mudança, ou apresenta uma variação dentro
de uma faixa aceitável. Quando tal condição é atingida geralmente ocorre um
equilíbrio de massas ao longo do domínio (PAUL, et al., 2004).
O nível da convergência requerida depende do propósito da solução e do
detalhe do modelo. Conforme Ansys (2011), de forma geral, valores residuais com
RMS abaixo de 10-4 , embora seja uma convergência fraca, podem ser suficientes para
muitas aplicações na engenharia. Entretanto valores abaixo de 10-5 fornecem uma
boa convergência, portanto, são usualmente suficientes para a maioria das aplicações
em engenharia. Ocasionalmente, RMS menores a10-6 são requeridos para problemas
geometricamente sensíveis.
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4 METODOLOGIA
O desenvolvimento desse trabalho foi subdividido em duas etapas principais:


I - Análise fluidodinâmica computacional de 13 modelos com diferentes
geometrias de draft tube. Através dessas geometrias foram realizadas
13 análises CFD monofásicas e 5 multifásicas.



II - Validação experimental dos resultados mediante modelo físico de
mesma escala em laboratório. Foram criados protótipos do draft tube
para validação experimental dos casos multifásicos.

Figura 14 - Fluxograma do desenvolvimento da dissertação
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4.1 METODOLOGIA DAS SIMULAÇÕES EM CFD
O objetivo deste tópico é apresentar de forma sucinta os principais passos
presentes nas simulações CFD desenvolvidas nesse trabalho.
Todo projeto de simulação fluidodinâmica possui como base as seguintes
etapas:
a) Construção da geometria: nesta fase é desenhada a geometria com a
maior fidelidade possível em relação ao projeto real. Certas
aproximações, porém, são necessárias por limitações do próprio
software, ou recurso computacional.
b) Pré-Processamento: Definição das condições de contorno e as leis que
regem a simulação.
c) Solver: Resolução do modelo para o perfil de escoamento definido nas
etapas anteriores.
d) Pós-Processamento: Permite visualizar os resultados na forma de
figuras ou gráficos, e obter perfis ponto a ponto de uma determinada
variável.
A análise CFD desse projeto foi realizada através do software ANSYS CFX
17.2®. O programa efetua a resolução numérica de problemas envolvendo mecânica
dos fluidos através da metodologia de volumes finitos utilizando estruturas espaciais e
malhas correspondentes.

4.1.1. Definição do problema
Conforme indicado anteriormente, utilizou-se na primeira etapa a análise CFD
para a verificação de diferentes relações geométricas de draft tube em tanque agitado.
Todas as simulações foram feitas com o uso de um impelidor de fluxo
predominantemente axial em um escoamento de regime totalmente turbulento.
O dimensionamento geral do tanque de agitação foi baseado conforme as
dimensões do equipamento de bancada do Laboratório de Investigação em
Mecanismos de Mistura do Departamento de Engenharia Química da Unicamp,
evitando dessa forma a necessidade do uso de fatores de correção relacionados ao
scale-up entre os resultados CFD e experimentais.

4.1.2. Aspectos geométricos do tanque e Impelidor
O tanque utilizado nesse projeto possui diâmetro (T) de 380 mm e fundo
toriesférico conforme ASME 10%, dotado de quatro defletores laterais equidistantes
com largura (B) de 32 mm. A altura do fluido (Z) foi mantida constante em 380 mm
(Z=T). O layout geral do tanque pode ser visto na Figura 15.
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Figura 15 - Principais dimensões do projeto do tanque agitado.

O sistema de agitação é composto por agitador do tipo vertical, centralizado de
entrada de topo, com impelidor do tipo PBT 45° de diâmetro (D) 152 mm (D/T = 0,4).
A distância adotada entre o impelidor e o fundo do tanque (C) 95 mm (T/4). O impelidor
utilizado segue as relações geométricas apresentadas por Oldshue (1983) com pás
de largura (Bw) 30,4 mm. As geometrias de draft tube avaliadas nesse estudo estão
descritas no item 4.1.3
Figura 16 - Principais dimensões do impelidor PBT 45°.
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4.1.3. Aspectos geométricos do draft tube
Diferentes diâmetros (Ddt) e alturas (Hdt) do draft tube foram avaliados
conforme Tabela 3. A distância do draft tube para a superfície do líquido (Zdt) foi
mantida constante em 47 mm em todas as análises.
Tabela 3 - Relação geométrica entre tanque e draft tube
Parâmetro
Diâmetro do draft tube
Comprimento do draft tube (mm)
Distância do draft tube até a superfície
do líquido (mm)
Espessura da parede do draft tube (mm)

Símbolo
Ddt
Hdt

Dimensões
0,4T; 0,5T; 0,6T; 0,7T
180 / 130 / 80

Zdt

47

E

3

O menor diâmetro de draft tube adotado (Ddt =0,4T) corresponde a uma
dimensão constantemente utilizada na indústria. Nessa configuração ocorre uma
equivalência entre o diâmetro do draft tube e impelidor, ou seja, D=Ddt=0,4T.
4.1.4. Modelamento das geometrias
As geometrias do tanque e impelidor foram criadas através do software de
modelamento ANSYS SPACE CLAIM 17.0. Este software permite que o usuário crie
e edite superfícies e objetos 3D de acordo com a necessidade do projeto, e possibilita
também, a correção e simplificação de geometrias para análise CFD.
Foram gerados 13 modelos geométricos distintos. Os modelos foram
numerados de 1 a 13 e seguem a variação geométrica do draft tube descritas na
Tabela 4, com exceção do modelo 13 que não apresenta esse componente.
Tabela 4 - Relação de Modelos desenvolvidos
Caso

Diâmetro do draft tube /
Diâmetro do Tanque
(Ddt /T)

Comprimento do
draft tube
(Hdt)

1

0,4

180

2

0,4

130

3

0,4

80

4

0,5

180

5

0,5

130

6

0,5

80

7

0,6

180

8

0,6

130
(Continua na próxima página)
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(Continuação da Tabela 4)
Caso

Diâmetro do draft tube /
Diâmetro do Tanque
(Ddt /T)

Comprimento do
draft tube
(Hdt)

9

0,6

80

10

0,7

180

11

0,7

130

12

0,7

80

13

Sem draft tube

O domínio da simulação CFD em tanque agitado é composto por duas regiões
principais: uma região volumétrica rotativa contendo o impelidor; e uma região
estacionária onde estão posicionados os defletores laterais, parede do tanque e draft
tube. Estas duas zonas são denominadas respectivamente de domínio rotativo e
domínio estacionário, e são conectadas através de uma interface de conexão
conforme apresentado na Figura 17 e Figura 18.
Figura 17 - Modelo da simulação CFD. a) Domínio Estacionário. b) Domínio Rotativo

De acordo com Ansys (2011) a interface entre o domínio rotativo e estacionário
não pode ser determinada de maneira arbitrária, visto que a mesma deve estar em
uma região onde o regime de fluxo não apresente variações consideráveis em relação
ao seu posicionamento angular ou ao longo do tempo, garantindo assim uma
aproximação do fenômeno físico que ocorre no sistema agitado. Nesse trabalho a
interface foi localizada a +/- 0,75 D na posição radial e +/- 0,25D na posição axial,
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tomando como referência o centro geométrico do impelidor de conforme sugestões
feitas por Coroneo, et al. (2011).
Figura 18 - Interface entre os domínios rotativos e estacionário.

4.1.5. Geração da Malha
A geração da malha é o próximo estágio necessário para a metodologia CFD,
neste processo é traduzida a informação geométrica do modelo em pontos nodais
discretos, num processo conhecido como discretização. Uma malha adequadamente
construída é de fundamental importância para a obtenção de resultados confiáveis.
Em determinadas regiões do tanque agitado é necessária a realização do
refinamento da malha para correta obtenção das linhas de fluxo e demais fenômenos
envolvidos no processo. De acordo com Joaquim Jr., et al. (2007) distribuição de
refino da malha ao longo do domínio do problema tem influência direta nos resultados
obtidos. Porém, o grande problema relacionado ao refino de malhas está sempre
ligado ao aumento do custo computacional, o qual é um fator que deve ser
considerado.
As malhas desse trabalho foram feitas através do software ANSYS Meshing, o
qual permite a criação de malhas através da seleção de alguns parâmetros como
tamanho mínimo do elemento, taxa de crescimento e refinamento localizado
principalmente em regiões próximas as superfícies de paredes do tanque e impelidor,
onde se esperam altos gradientes de velocidade ou energia cinética turbulenta.
Todas as simulações CFD desse projeto foram conduzidas com uso de malhas
tetraédricas tridimensionais não estruturadas, como é mostrado na Figura 19.
Empregou-se diversos refinamentos na região estacionária do tanque, as quais foram
ajustadas com taxa de crescimento da malha entre 10% - 100%. Nas regiões normais
as superfícies tais como paredes, chicanas, impelidor e eixo foram aplicados
elementos prismáticos através do comando inflation, conforme recomendações de
Ansys (2011), para captura da camada limite e teoria abordada no item 3.6.5 desse
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projeto. Um exemplo da camada de prisma adotada nos modelos pode ser visualizado
na Figura 20.
Figura 19 - Malha não estruturada 3D com elementos tetraédricos e prismáticos gerada
através do software ANSYS Meshing. a) Malha superficial da parede do tanque.
b) Malha superficial do domínio estacionário. c) Malha superficial domínio
rotativo

Figura 20- Malha com camada de prismas. a) Camadas de prismas da parede do tanque. b)
Camada de prismas na superfície do impelidor.
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A geração das diferentes malhas foi realizada a partir do refinamento do
domínio estacionário, mais especificamente nas regiões que correspondem a parede,
defletores eixo e draft tube.
Tomando-se como referência o objeto de estudo denominado Caso 1, foi
conduzido um estudo de independência do resultado numérico com relação à malha
computacional empregada variando a taxa de crescimento da mesma. Através desse
estudo determinou-se a densidade mínima para a obtenção de um resultado numérico
pouco dependente do refino da malha empregada. O grau de refinamento foi
selecionado quando a variação do número de potência do sistema permaneceu
inferior a 3%, conforme recomendação de Brucato, et al. (1998).
O mesmo refinamento foi padronizado para os demais modelos estudados, e a
Tabela 5 apresenta um resumo do número de elementos que compõem a malha final
de cada caso. Como o tipo de impelidor e geometria do domínio rotativo é invariável
nos casos de estudo, o número de elementos dessa região não apresenta variação
entre as malhas de cada modelo, uma vez que o mesmo já apresenta uma malha
extremamente refinada para captura dos fenômenos turbulentos que ocorrem nessa
região.

Tabela 5 - Número de elementos de malha de cada modelo.
Caso

Número de elementos
da malha do domínio
estático

Número de elementos
do domínio rotativo

Total de elementos da
malha

1

2499040

722927

3221967

2

2230134

722927

2953061

3

2100145

722927

2823072

4

3249000

722927

3971927

5

3051067

722927

3773994

6

2891900

722927

3614827

7

3470054

722927

4192981

8

3140991

722927

3863918

9

3041011

722927

3763938

10

3540301

722927

4263228

11

3219021

722927

3941948

12

3099291

722927

3822218

13

1410504

722927

2133431
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O Software ANSYS Meshing proporciona diferentes opções para verificação da
qualidade da malha, no entanto os dois parâmetros mais utilizados são Skewness e
Ortogonal Quality (ANSYS, 2011). A escala geral desses parâmetros pode ser
observada na Figura 21.
Figura 21 - Parâmetros para avaliação da qualidade da malha.

Fonte: Ansys, 2011 (adaptado pelo autor)

As malhas geradas nesse trabalho apresentaram os piores elementos com
valores Skewness de 0.84 e qualidade ortogonal de 0.17, enquadrando-se dentro de
um nível adequado conforme parâmetro indicado pela Ansys (2011). Através da
Figura 22-a, Figura 22-b, e Tabela 6, se observa que a maior parte dos elementos
estão localizados dentro da faixa classificada como muito bom e excelente nos dois
parâmetros analisados.

Tabela 6 - Resumo da malha do domínio rotativo e estacionário do Caso 1.
Domínio Rotativo

Domínio
Estacionário

Número de nós
Número de elementos
Skewness Máx./ Mín;
Skewness Médio

210.532
722.927
0,84 / 3,11E-06
0,26

840.476
2.499.040
0,89 / 0,9 E-08
0,30

Qualidade Ortogonal Máx./Min

0,99 / 0,19

0,99 / 0,17

Qualidade Ortogonal Média

0,83

0,82
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Figura 22 - Análise da qualidade dos elementos da malha Caso 1 a) Segundo parâmetro
Skewness. b) Segundo parâmetro de qualidade Ortogonal.

4.1.6. Propriedades do fluido e do particulado sólido da análise CFD
As operações de agitação em meio bifásico são amplamente aplicadas na
indústria, principalmente aquelas compostas por fase sólida em meio aquoso, e,
portanto, são o foco desse projeto. No entanto, para efeitos práticos, todas as
simulações deste trabalho foram inicialmente consideradas como fluido monofásico
(água). Os resultados monofásicos foram utilizados como condição inicial para
posterior execução e convergência da simulação bifásica.
Tanto para o escoamento monofásico, como para o escoamento bifásico,
empregou-se como fluido da análise as propriedades da água a 25ºC e 1 atmosfera
de pressão. Essas propriedades são mantidas constantes em um sistema quando este
é considerado isotérmico e sob condições de fluido incompressível. Como fase sólida
para as simulações bifásicas, adotou-se o mineral quartzo em concentração de 37%
em peso. As propriedades físico químicas da água e quartzo utilizados nesse estudo
estão apresentadas respectivamente na Tabela 7 e Tabela 8. A escolha do quartzo
como material sólido se deve ao fato do mesmo apresentar uma densidade média
similar a muitos materiais processados na indústria de beneficiamento mineral.
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Tabela 7 - Propriedades físico-químicas da água.
Propriedade

Valor
997
8.899E-04
18,02

Densidade
Viscosidade dinâmica
Massa molar

Unidade
kg/m3
kg/m.s
kg/kmol

Tabela 8 - Propriedades físicas do quartzo
Propriedade
Densidade
Granulometria
Formato

Valor
2650
0,450
Esférico

Unidade
kg/m3
mm
-

4.1.7. Condições de contorno
A definição apropriada das condições de contorno do modelo é uma etapa de
fundamental importância da análise fluidodinâmica computacional, a qual é
responsável diretamente pela acuracidade na solução das equações que regem o
sistema. Nesse projeto adotou-se as seguintes condições de contorno:


Análise em regime transiente;



Não escorregamento das paredes, defletores e draft tube: a velocidade é nula
na superfície desses componentes;



Superfície plana na parte superior do tanque: esta condição é razoável para
tanques com chicanas, uma vez que a mesma minimiza o vórtice. A
componente normal da velocidade e o gradiente de velocidade tangencial é
nula. Isso significa que a tensão de cisalhamento na simetria da superfície é
zero, porém os efeitos da tensão superficial não são considerados na análise;



Impelidor e eixo: Condição de não escorregamento, com rotação de 800 RPM,
sentido horário, observando-se da superfície do tanque. A rotação utilizada
equivale a 1,6 vezes a Njs. Conforme apresentado no tópico 3.4 e 3.5 desse
trabalho, essa rotação é adequada para suspensão de todo particulado sólido
a um HC esperado de aproximadamente 1;



Interface entre domínios: MFR – Frozen Rotor;



Modelo de Turbulência adotado SST;



Para as simulações monofásicas foi estabelecido a água como fluido contínuo,
e, para simulações multifásicas a água foi definida como fluido contínuo e o
particulado sólido como fluido disperso (abordagem Euler- Euler);
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O modelo de Gidaspow arraste e interação entre as fases para as simulações
bifásicas, conforme recomendações de Shah, Sjjad, et al., (2015);



Todas as simulações multifásicas iniciaram com sólido totalmente sedimentado
no fundo do tanque. A Figura 23 ilustra essa condição de partida;
Figura 23 - Condição inicial adotada para simulação multifásica (Caso 1)

Conforme valores e correlações de y+ estabelecidos por Launder e Spalding
(1974), e Ansys (2011) as simulações foram executadas mediante valores controlados
de y+ para a superfície do impelidor de aproximadamente 5, e, 1,7 para o draft tube.
Nas regiões das paredes e defletores do tanque, adotou-se valores máximos y+ de
9,1 (Figura 24). De acordo com a literatura esses valores estão adequados para a
captura do fenômeno de camada limite na superfície desses componentes em tanques
agitados.
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Figura 24 - Valores de y+ Caso 01 : a) Impelidor b) draft tube c) Parede do tanque de
defletores laterais

4.1.8. Equipamentos utilizados para etapa CFD
A etapa de pré-processamento (preparação dos modelos 3D, geração das
malhas e definição das condições de contorno) e pós-processamento (análise dos
resultados) foram realizadas em um desktop com processador Intel® Core i7, 64 bits,
16B de memória RAM e velocidade do processador de 2,80 GHz.
A etapa Solver foi executada em cluster composto por 12 CPUs de 6 núcleos e
3000 GFLOPS. O equipamento pertence ao Laboratório de Fluidodinâmica
Computacional da Unicamp.
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4.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL
A seguir são apresentadas as etapas efetuadas para análise experimental do
sistema agitado. Mediante o resultado da análise CFD foram construídos 4 protótipos
de draft tube de geometria diferentes. O sistema também foi testado sem o draft tube
totalizando 5 diferentes geometrias de estudo experimental. A análise da
granulometria e formato do particulado sólido real (quartzo) foi realizada previamente
aos testes experimentais no tanque agitado.
Após a construção dos protótipos foram realizados experimentos para se
determinar e validar:


Número de potência do sistema através da análise do torque;



Análise visual da suspensão e da altura de suspensão (Hc);

Cada análise experimental foi conduzida por aproximadamente 300 segundos
e adotou-se como condição de partida para os experimentos multifásicos os sólidos
totalmente sedimentados no fundo tanque indicado na Figura 25, condição essa
similar a adotada na prática CFD.

Figura 25 - Condição de partida para análise experimental multifásica.
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4.2.1. Equipamentos utilizados no teste experimental
O experimento foi conduzido no tanque piloto com as seguintes características:






Tanque de acrílico com fundo toriesférico 10%;
Conjunto de 4 defletores laterais;
Motor elétrico SEW 1,5 kW, 4 pólos, trifásico;
Painel de controle local com inversor de frequência SEW;
Transdutor de torque digital MAGTROL;

Figura 26 - Conjunto tanque agitado piloto para desenvolvimento de pesquisa.

O software MAGTROL Torque 1.0 foi utilizado para aquisição dos dados
experimentais torque e rotação direto para o computador. O intervalo de coleta de
dados utilizado no software foi de 0,2 segundos, totalizando 180 segundos de coleta
de dados para cada caso.
As dimensões do tanque agitado são idênticas as adotas na simulação CFD
apresentada anteriormente, a Tabela 9 apresenta um resumo dessas medidas.
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Tabela 9 - Principais dimensões do tanque piloto.
Dimensões do Tanque
Diâmetro do Tanque (T)
Altura do Tanque (H)
Nível do Líquido (Z)
Distância do Impelidor ao fundo do tanque
(C).
Número de Defletores
Largura do Defletor

mm
380
690
380
95
4
31,7

Para a realização da análise experimental multifásica foram construídos 4
protótipos de draft tube em material ASTM A-36. Os protótipos foram pintados em
cores diferentes apenas para facilitar sua identificação visual conforme Figura 27.

Figura 27 - Protótipos de draft tube construídos para análise experimental. Da esquerda
para direita: protótipo referente ao Caso 3, Caso 1, Caso 8 e Caso 10.

4.2.2. Caracterização física do particulado sólido
Com a finalidade de comparar as propriedades físicas do particulado sólido
adotado nas simulações CFD (apresentados anteriormente na Tabela 8) e particulado
sólido real, foi realizada a análise granulométrica por difração a laser e análise
morfológica através de microscopia óptica. As análises foram conduzidas pelo
laboratório de Nanopartículas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo.
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5 RESULTADOS

5.1 Convergência e monitoramento das soluções
O critério de convergência das simulações CFD adotado nesse trabalho foi RMS
(Root Mean Square) <10-5. Conforme literatura de sistemas agitados, esses valores
residuais permitem garantir que os erros associados ao método não sejam
significativos em tanques agitados. Dessa forma, as convergências das soluções
foram verificadas através do monitoramento do valor residual das equações de
transporte no decorrer das simulações, afim de que todas as variáveis de interesse
tenham atingido a estabilidade necessária.
As Figuras 28 e 29 representam a convergência das simulações monofásicas
exclusivamente do caso de estudo 1 e 13, no entanto todos os demais casos
apresentaram comportamento de convergência semelhante.
Figura 28 – Monitoramento da convergência da simulação monofásica (Caso1).
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Figura 29 – Monitoramento da convergência da simulação monofásica (Caso13).
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Uma das variáveis de interesse nesse projeto é o número de potência, a qual pode
ser obtida diretamente com o monitoramente do torque e aplicação da equação do
Np. Esse parâmetro, portanto, foi monitorado para verificação de sua estabilidade, a
qual foi encontrada para todas as simulações desse projeto após aproximadamente
o tempo de 4 segundos de operação do agitador, conforme comportamento que pode
visulalizado na Figura 30 referente exclusivamente ao Caso 2.
Figura 30 - Monitoramento da convergência do torque do impelidor (Caso2).
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A Figura 31 ilustra o erro residual das simulações multifásicas ao longo do tempo,
sendo que os valores inferiores ao tempo de 15 segundos (representado no eixo x),
são referentes a condição inicial monofásica adotada para facilitar a convergência da
simulação multifásica. A etapa solver de cada simulação monofásica teve a duração
aproximada de 31 horas, enquanto cada simulação multifáscia teve duração média
de 124 horas.
Figura 31 - Gráfico convergência simulação multifásica (Caso 1s).
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5.2 Independência da malha
A análise da independência do resultado numérico com relação à malha
computacional empregada foi efetuada. O estudo foi conduzido somente no modelo
geométrico tridimensional referente ao Caso 1, e seu resultado pode ser visualizado
na Tabela 10, a qual demonstra uma variação menor que 1% no número de potência
do sistema para a malha III. Esse resultado está de acordo com a recomendação de
Brucato et al. (1998), o qual estabelece uma variação de até 3% como aceitável para
tanques agitados em regime turbulento. Dessa forma o grau de refinamento da malha
III foi transposto para os demais casos estudados.
Tabela 10 - Verificação do refinamento da malha.
Malha

Número de elementos da
malha do domínio Estático

Número de elementos
da Domínio Rotativo

NP

% Variação NP

I

1329040

722927

1,172

-

II

2190052

722927

1,201

+ 2,47%

III

2499040

722927

1,210

+ 0,74%
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5.3 Análise das linhas de fluxo
As Figuras 32 a 36 apresentam o perfil das linhas de fluxo na região central do
tanque para cada estudo monofásico. A variação de velocidade do fluido está plotada
através de contornos em uma escala de cor variável. Para efeito comparativo entre os
casos analisados a escala de velocidade e seus respectivos limites máximos e
mínimos foram mantidos constantes.
Por meio dessas figuras é possível observar que o padrão de fluxo esperado para
o impelidor do tipo PBT 45° está condizente em todos os modelos; nota-se também
na superfície do líquido a predominância de linhas de correntes partindo da região dos
defletores e dirigindo-se ao centro do tanque, em concordância ao apresentado na
literatura de tanques agitados dotados de defletores laterais, dentre a qual se destaca
Paul et al. (2004).

Figura 32 - Velocidade do fluido monofásico no tanque sem draft tube (Caso 13).

Figura 33 - Velocidade do fluido monofásico no tanque com draft tube relação Ddt /T = 0,4. a)
Caso 1. b) Caso 2. c) Caso 3.
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Figura 34 - Velocidade do fluido monofásico no tanque com draft tube relação Ddt /T = 0,5.
a) Caso 4 .b) Caso 5 .c) Caso 6.

Figura 35 - Velocidade do fluido monofásico no tanque com draft tube relação Ddt /T = 0,6
a) Caso 7. b) Caso 8. c)Caso 9.

Figura 36 - Velocidade do fluido monofásico no tanque com Draft tube relação Ddt /T = 0,7. a)
Caso 10 .b) Caso 11 .c) Caso 12.
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5.4 Número de Potência (Np) de Bombeamento (Nq) de cada caso em regime
transiente monofásico
A potência absorvida pelo sistema (P) foi obtida a partir do cálculo da
transferência de torque () do impelidor para o fluido através da equação (31).
P 2..N.

(Eq. 31)

Após a obtenção da potência absorvida determinou-se o Número de Potência
de cada caso monofásico através da equação (3), conforme descrito na seção 3.2.
Para a obtenção do número de bombeamento foi necessário a criação de um
plano na região inferior do impelidor, o qual pode ser visualizado na Figura 37. Com a
leitura da vazão de material através desse plano e utilização da equação (1),
determinou-se o número de bombeamento de cada sistema. O plano criado possui o
mesmo diâmetro do impelidor e está localizado imediatamente abaixo do mesmo.
Figura 37 - Plano para obtenção do Número de Bombeamento.

A relação de Torque, Número de potência (NP) e Número de Bombeamento
(Nq) para os Casos 1 a 13 estão listadas na Tabela 11, pela qual se observa uma
variação relativamente pequena entre os casos analisados, com destaque para o
Caso 2 que apresentou o menor NP , e Caso 12 que apresentou o número mais
elevado dentre as análises monofásicas.
Tabela 11 - Número de Potência e Bombeamento dos Casos 1 a 13.
CASO

Torque no
Impelidor [N.m]

1
2
3
4
5

2,760
2,681
2,810
2,881
2,772

Bombeamento
(kg/s)

NP

NQ

32,993
1,21
0,71
33,497
1,17
0,72
33,719
1,23
0,72
34,349
1,26
0,74
35,205
1,21
0,75
(Continua na próxima página)
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(Continuação da Tabela 11)
CASO

Torque no
Impelidor [N.m]

Bombeamento
(kg/s)

NP

NQ

6
7
8
9
10
11
12
13

2,831
2,932
2,851
2,878
2,937
2,886
3,011
2,833

32,791
35,939
35,582
34,554
36,520
35,453
34,747
32,343

1,24
1,28
1,25
1,26
1,28
1,26
1,32
1,24

0,70
0,77
0,76
0,74
0,78
0,76
0,74
0,69

O maior e o menor Nq foram obtidos respectivamente nos casos 10 e 13.
Dessa forma, a geometria com o maior diâmetro de draft tube apresentou também o
Nq mais elevado, já o modelo que não possui esse aparato apresentou o menor
número de bombeamento entre os casos monofásicos.
5.5 Análise da velocidade ascensional dos casos monofásicos
Define-se como velocidade ascensional desse estudo, a velocidade obtida no
eixo Z, com a componente w positiva. Dessa forma, por convenção, a componente de
velocidade w possui valor negativo quando o fluxo se desloca no sentido da superfície
do tanque para o fundo do mesmo, e valor positivo quando o fluxo se desloca em
sentido oposto, conforme pode ser visualizado na Figura 38.
Figura 38 - Velocidade em w (Caso 1).

Mesmo se tratando de análises monofásicas, a verificação da velocidade
ascensional é um fator importante para tanques agitados que necessitam promover a
suspensão de particulados sólidos, pois devido a maior simplicidade dessas análises,
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é uma prática comum na indústria a adoção desse parâmetro confrontado diretamente
com a velocidade de sedimentação do particulado sólido. Dessa forma, foram
traçados 2 planos horizontais para obtenção da máxima componente w nessa região.
O primeiro plano foi traçado na altura do eixo Z=330 mm, elevação esta, que coincide
com o limite superior do draft tube de cada modelo, e o segundo plano um pouco mais
elevado em Z=370mm, próximo a superfície do líquido. As Figuras 39 e 40
demonstram os planos criados e seus respectivos resultados para a geometria 1
referente ao Caso 1. Os valores encontrados neste e nos demais casos estão
dispostos na Tabela 12.
Figura 39 - Velocidade em w no plano Z =370mm (Caso1).

Figura 40 - Velocidade em w no plano Z =330 (Caso1).
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Tabela 12 - Máxima velocidade ascensional nos planos Z=330 mm e Z=370 mm.
CASO

Máxima velocidade ascensional
no plano Z =330mm, no limite
superior do draft tube.
(m/s)

Máxima velocidade
ascensional no Plano Z=
370mm, superfície do tanque.
(m/s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,47
1,41
1,43
1,44
1,41
1,42
1,58
1,59
1,48
1,65
1,44
1,61
1,43

0,71
0,79
0,71
0,84
0,71
0,67
0,74
0,94
0,89
0,85
0,87
0,87
0,89

De acordo com a Tabela 12, a maior velocidade ascensional no plano Z=330
mm foi obtida no Caso 10, enquanto o Caso 8 apresentou o maior valor dessa variável
para o plano Z=370 mm. Esse comportamento pode ser visualizado na Figura 41 e 42
respectivamente. Em todos os casos a velocidade ascensional nos planos verificados
é consideravelmente superior a velocidade terminal da partícula sólida de 0,06 m/s
(obtida analiticamente através da equação 13 e 14), resultado esse esperado, visto
que a rotação do impelidor é 1,6 vezes superior a Njs.
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Figura 41 - Velocidade em w no plano Z =370 (Caso 8).

Figura 42 - Velocidade em w no plano Z =330 (Caso 10).

5.6 Análise dos vetores de velocidade e ponto de inflexão da velocidade ascensional
Conforme indicado por Paul, et al. (2004), os defletores auxiliam na transformação
do movimento rotacional do fluxo em movimento axial ou topo-fundo do tanque,
indispensáveis para suspensão de sólidos. Esse comportamento foi mais uma vez
confirmado nas Figuras 39 a 42, onde se evidencia as maiores velocidades
ascensionais e intensas linhas de fluxo oriundas da região dos defletores. Contudo,
em regiões mais distantes aos defletores, nota-se que o fluxo ascensional perde
velocidade gradualmente até atingir a velocidade nula e subsequentemente muda de
sentido. As Figuras 43 a 47 demonstram os vetores velocidade das simulações
monofásicas, pelas quais se observa a predominância de algumas regiões de
recirculação próxima as paredes dos tanques. Nota-se que a altura máxima e ponto
de inflexão dessas regiões de recirculação apresenta variação entre os casos.
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Figura 43 - Vetores de velocidade no tanque sem draft tube (Caso 13).

Figura 44 - Vetores de velocidade tanque com draft tube relação Ddt /T = 0,4. a) Caso 1. b)
Caso 2. c) Caso 3.

Figura 45 - Vetores de velocidade tanque com draft tube relação Ddt /T = 0,5. a) Caso 4. b)
Caso 5. c) Caso 6.
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Figura 46 - Vetores de velocidade tanque com draft tube relação Ddt /T = 0,6. a) Caso 7. b)
Caso 8. c) Caso 9.

Figura 47 - Vetores de velocidade tanque com draft tube relação Ddt /T = 0,7. a) Caso 10. b)
Caso 11. c) Caso 12.

As imagens dos vetores de velocidade demonstram de maneira qualitativa que a
geometria do draft tube afeta diretamente o ponto de inflexão dessa variável. Nota-se
em todos os casos monofásicos que a medida em que o draft tube se distancia do
impelidor, as zonas de recirculação no fundo do tanque se tornam mais evidentes.
Para obtenção de dados quantitativos foi traçado para cada estudo monofásico
uma linha vertical de referência posicionada a 10 mm da parede do tanque, em uma
região equidistante aos defletores, conforme apresentado na Figura 48. Os dados de
velocidade w da linha de referência estão reportados de forma gráfica nas Figuras 49,
50, 51 e 52. O Caso 13, que não possui draft tube, foi mantido como parâmetro
comparativo em todos os gráficos. É importante ressaltar que como o tanque
apresenta o fundo toriesférico, a posição Z inicial dos gráficos é de 60 mm, coincidindo
com início linha de referência vertical indicada na Figura 48.
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Figura 48 - Linha vertical de referência posicionada a 10 mm da parede para avaliação da
velocidade w.

Figura 49 - Variação da velocidade ao longo do eixo Z para os Casos 1, 2, 3 e 13.
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Figura 50 - Variação da velocidade ao longo do eixo Z para os Casos 4, 5, 6 e 13.
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Figura 51 - Variação da velocidade ao longo do eixo Z para os Casos 6, 7, 8 e 13.
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Figura 52 - Variação da velocidade ao longo do eixo Z para os Casos 10, 11, 12 e 13.
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O gráfico da Figura 49 demonstra que os Casos 1, 2 e 3 apresentam a transição
do sentido da velocidade em posição Z inferior ao Caso 13. As três geometrias com
draft tube reportadas nessa figura indicam um comportamento similar, com uma leve
inferioridade para o Caso 3, que apresenta a menor distância de inflexão em Z.
Para os Casos 6 e 9, apresentados nas Figuras 51 e 52, a velocidade nula é obtida
em valores de Z inferiores a 260 mm. Esses foram os menores valores obtidos entre
casos estudados. Os casos 10, 11 e 12 que possuem draft tube de maior diâmetro
(D/T = 0,7) apresentaram pontos de inflexão próximo a superfície do líquido, com
valores Z de aproximadamente 380 mm. Já o Caso 8 representado na Figura 51,
destaca-se por ser a única geometria com draft tube de relação D/T=0,6 a superar o
ponto de inflexão do Caso 13, mesmo se tratando de uma configuração geométrica
com draft tube mais distante do impelidor.

5.7 Resultados casos multifásicos
Mediante aos resultados do número de potência, máxima velocidade ascensional
na superfície e posição do ponto de inflexão apresentados nas seções anteriores, os
modelos dos Casos 1, 3, 8, 10 e 13 foram utilizados em simulações multifásicas,
nomeadas respectivamente de caso 1S, 3S, 8S, 10S e 13S.
Através da Figura 53 e 54 oberserva-se a variação da concentração de sólidos
no tanque para os casos multifásicos. Verifica-se através das mesmas, uma
concentração de sólidos levemente superior na região central do fundo do tanque.
Esse comportamento é justificado por se tratar de uma região de menor bombeamento
do impelidor, aliada a condição inicial de partida com sólidos totalmente
sedimentados.
Nota-se que os Casos 1S, 3S, 8S e 10S apresentaram altura de suspensão de
100% do tanque, portanto Hc de 1. O Caso 13S apresentou um Hc= 0,89, esse valor
se diverge levemente aos valores indicados por Paul, et al. (2004), que prevê um HC
de 1 para a relação geométrica e rotação utilizada nesse estudo em tanque com
defletor. Contudo esse desvio pode ser explicado pela elevada concentração de
sólidos e consequente interação entre as partículas, conforme pesquisa publicada por
Kresta, et al., (2016). De maneira geral, os resultados de Hc obtidos indicam um
aumento na altura da supensão de sólidos associada ao uso do draft tube, visto essa
ser a única diferença construtiva e operacional entre os demais modelos e o Caso
13S, o qual não possui draft tube.
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Figura 53 - Análise CFD da concentração volumétrica de sólido para tanque sem draft tube
(Caso 13S).

Figura 54 - Análise CFD da concentração volumétrica de sólido. a) Caso 1S. b) Caso 3S. c)
Caso 8S. d) Caso10S.
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5.8 Qualidade da Suspensão
A qualidade de suspensão das simulações multifásicas foi avaliada com a
inserção da equação 17 na análise dos resultados CFD. Os resultados obtidos estão
apresentados na Tabela 13.
A maior homogeneidade ao longo de todo o tanque foi alcançada no Caso 10S,
com qualidade de suspensão de 0,30. No entanto todos os casos com draft tube
proporcionaram uma suspensão completa e quase homogênea conforme
classificação apresentada por KRESTA, et al., (2016). A concentração média de
sólidos presentes no plano Z=370 mm aponta uma maior eficiência no direcionamento
das partículas até a superfície do tanque para as geometrias de draft tube dos Casos
8S e 10S. O Caso 13S praticamente não apresentou sólidos nesse plano,
comportamento esse esperado, visto que esse modelo apresentou um Hc de 0.89, o
qual é equivalente a altura do tanque Z de aproximadamente 340 mm.
Tabela 13 - Qualidade da Suspensão e Concentração média de sólidos na superfície do
tanque.
CASO

1S
3S
8S
10S
13S

Qualidade da suspensão -

0,34
0,37
0,31
0,30
0,43

Desvio entre a Concentração
Nominal de Sólidos e a
Concentração Média de
sólidos na superfície do
tanque Z=370mm

- 34 %
- 50 %
- 10 %
-4%
-99 %

5.9 Velocidade e comportamento dos sólidos dentro do tanque
A análise da velocidade dos sólidos e seu comportamento dentro do tanque é
um parâmetro importante para sistemas agitados que necessitam promover a
suspensão e condicionamento de partículados em meio líquido. Através da Figura 55
se poder observar que a geometria do draft tube afeta diretamente a distribuição
dessa velocidade, principalmente nas regiões mais próximas a superfície do líquido
onde o caso 13S e 3S distinguem-se dos demais por apresentarem zonas com
sólidos de velocidade extremamente baixa ou até mesmo nula.
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Figura 55 - Velocidade dos Sólidos dentro do tanque. a) Caso 13S. b) Caso 1S. c) Caso 3S.
d) Caso 8S. e) Caso 10S

As Figuras 56 e 57 ilustram o comportamento da velocidade do particulado sólido
em w (eixo Z), sendo que a Figura 57 diferencia-se por apresentar apenas a
velocidade ascensional, dessa forma é possível se visualizar de maneira isolada o
comportamento dessa variável. Diante desses resultados, nota-se que a geometria de
draft tube apresentado no Caso 3S não contribui de maneira significativa para
aumento da velocidade e direcionamento das linhas de fluxo até a superfície, e as
velocidades do sólidos apresentadas nesse caso se assemelham as velocidades do
Caso 13S que não possui draft tube. No Caso 1S, 8S e 10S, é possível se observar
que o sólidos possuem velocidade suficiente para chegar até a superfície do tanque,
com destaque para o Caso 10S, onde se visualiza maiores velocidades em regiões
mais altas do tanque, comparados com demais casos, conforme Figura 57(e).
Nota-se também que os casos 1S e 8S, Figura 56 , 57 (c) e 57(d), que uma fração
considerável dos sólidos apresentam linhas de fluxo de retorno da superfície por
regiões externa ao draft tube. Esse comportamento não foi evidênciado nos caso 10S,
onde o retorno do fluxo ocorre predominantemente pelo interior do draft tube,
demonstrando dessa forma que o diâmetro maior do draft tube na região próxima a
superfície do tanque favorece o retorno dos sólidos para o interior desse aparato e
portanto facilita no direcionamento das linhas de fluxo.
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Figura 56 - Velocidade dos Sólidos em W: a) Caso 13S. b) Caso3S. c) Caso 1S. d) Caso 8S.
e) Caso 10S.

Figura 57 - Velocidade ascensional dos sólidos: a) Caso 13S. b) Caso3S. c) Caso 1S. d) Caso
8S. e) Caso 10S.
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A análise dos vetores de velocidade dos sólidos nos casos multifásicos
apresentados na Figura 58 demonstra a predominância de algumas regiões de
recirculação dos sólidos na posição inferior próxima ao impelidor e laterais dos
tanques. Nota-se que a região de recirculação de cada caso se assemelha ao seu
respectivo caso monofásico apresentando anteriormente no item 5.6. demonstrando
a validade do estudo anterior para verificação desse parâmetro, mesmo sem a
presença de uma segunda fase dispersa. Comparando-se o comportamento dos
campos das Figuras 57(b) e 57(c), observa-se que a proximidade do draft tube ao
impelidor auxilia no direcionamento dos sólidos reduzindo a recirculação na região
inferior do tanque.
Figura 58 - Vetores de velocidade dos sólidos. a) Caso 13S. b) caso 1S. c)Caso 3S. d) Caso
8S. e) Caso 10S.
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5.10

Potência absorvida

Assim como apresentado no item 5.4, a potência absorvida pelo sistema (P) foi
obtida a partir do cálculo da transferência de torque () do impelidor para o fluido
através da Equação 31. A relação dos valores de potência e torque encontrados nos
casos CFD multifásicos estão listados na Tabela 14.
Tabela 14 - Relação de Torque e Potência absorvida dos casos multifásicos CFD.
CASO
1S
3S
8S
10S
13S

Análise CFD
torque no Impelidor ()
[N.m]
3,45
3,27
3,13
3,17
3,49

Potência absorvida (P)
[W]
289
273
262
265
292

Observa-se que todos sistemas de agitação que possuem draft tube
apresentaram potência absorvida inferior ao caso 13S que não possui este aparato.
Esse ganho energético também foi verificado no trabalho de Li, et al., (2011) e Yang,
et al. (2014), onde os autores associam a economia de energia às linhas de fluxos
mais homogêneas proporcionadas pelo uso do draft tube.
Dentre os casos com draft tube avaliados, o caso 1S foi o qual apresentou maior
potência absorvida, esse valor pode ser explicado pela proximidade do draft tube ao
impelidor, visto que nesse modelo o diâmetro do impelidor é igual ao diâmetro do draft
tube (D = Ddt), ocasionando assim maior dissipação de energia turbulenta nessa
região. Outra característica importante que também pode contribuir ao aumento da
potência absorvida desse modelo, é a existência de linhas de fluxo de retorno
externas ao draft tube, as quais apresentam menores velocidades de retorno da fração
de sólidos, quando comparadas as linhas de fluxo internas ao draft tube que é
diretamente direcionada e canalizada por esse acessório.
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5.11

Resultados Experimentais

5.11.1.

Caracterização do particulado sólido

O resultado completo da análise granulométrica do particulado sólido (quartzo)
através do ensaio por difração a laser está disponibilizado no anexo desse trabalho.
A Figura 59 apresenta uma parte imporante do resultado, pela qual se observa que o
um diâmetro médio da amostra de quartzo analisada é de 0,402mm. O resultado
ainda aponta que a granulometria do particulado sólidos se concentra entre a faixa de
0,250 mm à 0,600 mm, sendo que pelo menos 70% dos sólidos possui granulometria
igual ou menor à 0,450 mm.
Figura 59 - Resultado da análise granulométrica por difração a laser

Através da microscopia óptica constatou-se uma morfologia irregular das
partículas de quartzo, principalmente para particulado de menor granulometria. Para
as partículas de maior dimensão uma maior esfericidade foi evidenciada conforme
Figura 60(a) e 60(b).
Figura 60 - Análise morfológica do quartzo através de microscopia óptica. a) Imagem em
escala de 500 µm b) Imagem em escala de 200 µm.
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5.11.2.

Torque do sistema e Cloud Heigth experimental x CFD.

Conforme informado na seção 4.2.1, o intervalo de leitura do torque através do
ensaio experimental foi de 0,2 segundos, com duração total de 180 segundos. Os
valores médios dessa variável obtidos para os casos monofásicos e multifásicos estão
listados nas Tabelas 15 e 16 que apresenta um quadro compativo entre os métodos
experimental e CFD.
Tabela 15 – Relação de torque no impelidor para casos monofásicos experimentais e CFD
CASO

Análise CFD
Torque no Impelidor
[N.m]

Análise Experimental
Torque no Impelidor
[N.m]

Variação entre
Experimental e CFD

1
3
8
10
13

2,76
2,81
2,85
2,94
2,83

2,81
2,77
2,76
2,84
2,86

1,7%
-1,4%
-2,8%
-2,5%
1,0%

Tabela 16 – Relação de torque no impelidor para casos multifásicos experimentais e CFD
CASO

Análise CFD
Torque no Impelidor [N.m]

Análise experimental
Torque no Impelidor
[N.m]

Variação entre
Experimental e CFD

1S
3S
8S
10S
13S

3,45
3,27
3,13
3,17
3,49

3,53
3,42
3,22
3,21
3,62

2,3%
4,6%
2,8%
1,2%
3,6%

Para as análises monofásicas a variação máxima do torque no impelidor obtida
entre os testes experimentais e resultados CFD foi de aproximadamente 3%. Nos
Casos 1 e 13 os valores obtidos na análise fluidodinâmica computacional foram
levemente inferiores aos resultados experimentais, enquanto os Casos 3, 8 e 10
resultaram em valores experimentais um pouco maiores que os obtidos na análises
em CFD. Algumas imagens dos experimentos monofásicos podem ser vistas na
Figura 61.
Ainda na Tabela 16 verifica-se que todos resultados de torque encontrados nos
experimentos multifásicos foram superiores aos valores obtidos nas simulações
computacionais, com destaque para o caso 3S que apresentou o maior desvio, na
ordem de 4,6%. De maneira geral, os resultados CFD apontam uma tendência em
subestimar o valor do torque e consequentemente da potência absorvida das
simulações multifásicas entre os modelos estudados. Contudo, como a varição
encontrada é relativamente pequena, podemos considerar que os resultados são
satisfatórios, mostrando dessa forma que as condições de contorno adotadas nas
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simulações são adequadas para os casos estudados, bem como a abordagem
Euleriana –Euleriana se mostrou apropriada para essa aplicação.
Figura 61 - Ensaio experimental monofásico. a) Caso 13. b) Caso 8. c) Caso1 d) Caso. e)
Caso 1.

Assim como previsto na simulação computacional o Hc obtido no Caso 13S foi
inferior aos demais casos, com valores na ordem de 0,8 (Figura 62). Esse
comportamento condiz com os resultados da simulação CFD apresentados
anteriormente na Figura 53.
Figura 62 - Ensaio experimental multifásico Caso 13S. a) Condição inicial tempo 0s. b) Início
da suspensão tempo 0,4s. c) Suspensão dos sólidos Hc 0,8 tempo de 120s.
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Os casos 1S, 8S e 10S apresentaram suspensão dos sólidos em toda a altura
do liquido com Cloud Heigth de 1, esse resultado pode ser visualizado nas Figuras
63(a), 63(b) e 63(d).
Os resultados experimentais do caso 3S indicam um Hc de aproximadamente
0,9 conforme apresentado na Figura 63(c). Esse valor se diverge levemente do
resultado obtido na análise CFD que aponta para um Hc =1 dessa geometria. No
entanto cabe ressaltar que dentre os modelos geométricos que possuem draft tube,
essa foi a geometria que apresentou a menor concentração de sólidos na superfície
do líquido, conforme resultados CFD apresentados anteriormente na Tabela 13.
Figura 63 - Ensaio experimental multifásico. a) Caso 1S com Hc=1. b) Caso 8S com Hc =1.
c) Caso3S com Hc=0,9. d) Caso 10S com Hc=1.
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5.11.3.

Resumo comparativo geral

Os principais resultados quantitativos apresentados nos tópicos anteriores
desse trabalho estão compilados nas tabelas a seguir. A Tabela 17 apresenta um
quadro resumo das análises experimentais e CFD monofásicas, e a Tabela 18 das
análises multifásicas.

Tabela 17 - Resumo resultados das análises monofásicas
Resultados
Experimentais

Resultados das Análises CFD

CASO

Torque
[N.m]

Bombeamento
[kg/s]

NP

NQ

Máx. veloc.
ascensional
no plano Z
=330mm
[m/s]

Máx. veloc
ascensional
no Plano Z=
370mm
[m/s]

Torque
[N.m]

1

2,76

32,99

1,21

0,71

1,47

0,71

2,81

2

2,68

33,50

1,17

0,72

1,41

0,79

x

3

2,81

33,72

1,23

0,72

1,43

0,71

2,77

4

2,88

34,35

1,26

0,74

1,44

0,84

x

5

2,77

35,21

1,21

0,75

1,41

0,71

x

6

2,83

32,79

1,24

0,7

1,42

0,67

x

7

2,93

35,94

1,28

0,77

1,58

0,74

x

8

2,85

35,58

1,25

0,76

1,59

0,94

2,76

9

2,88

34,55

1,26

0,74

1,48

0,89

x

10

2,94

36,52

1,28

0,78

1,65

0,85

2,84

11

2,89

35,45

1,26

0,76

1,44

0,87

x

12

3,01

34,75

1,32

0,74

1,61

0,87

x

13

2,83

32,34

1,24

0,69

1,43

0,89

2,86
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Tabela 18 - Resumo resultados das análises multifásicas
Resultados
Experimentais

Resultados das análises CFD

CASO

Torque
[N.m]

Cloud
Heigth
(HC)

Qualidade
da
suspensão
( σ)

Desvio entre a
concentração .
nominal e a
concentração média
de sólidos na
superfície do tanque
( Z=370mm)

1S

3,45

1,00

0,34

-34%

3,53

1,00

3S

3,27

1,00

0,37

-50%

3,42

0,90

8S

3,13

1,00

0,31

-10%

3,22

1,00

10S

3,17

1,00

0,30

-4%

3,21

1,00

13S

3,49

0,89

0,43

-99%

3,62

0,80

Torque
[N.m]

Cloud
Heigth
(HC)

97

6 CONCLUSÕES

Através dos resultados obtidos nesse trabalho pode-se concluir que o uso do
draft tube favoreceu a suspensão e homogenização dos sólidos no tanque
mecanicamente agitado.
Salienta-se que a geometria do draft tube teve influência direta no padrão de
circulação de fluxo dentro do tanque, afetando as zonas estagnadas ou de
recirculação. A proximidade do draft tube ao impelidor proporcionou linhas mais
homogêneas na parte inferior do tanque, reduzindo a recirculação nessa área e
aumentando o ponto de inflexão das linhas axiais de fluxo.
A maior qualidade de suspensão e menor variação da concentração de
sólidos na superfície do tanque foi obtida no caso 10S que apresenta a maior
relação Ddt /T. Contudo bom resultados foram também obtidos na geometria utilizada
no caso 1S, que do ponto de vista constutivo é mais leve e portanto menos honerosa
para fabricação e montagem na indústria.
Os resultados também apontam uma redução no consumo energético com o
uso draft tube em tanques destinados a suspensão de sólidos, com destaque para os
casos 10S e 8S que apresentaram uma redução de aproximadamente 10% quando
comparado ao sistema agitado sem draft tube. Esse ganho esta associado ao
direcionamento das linhas de fluxo e aumento do Hc com uso desse componente.
De maneira geral, as análises experimentais multifásicas apresentaram boa
concordância com as análises CFD de abordagem euleriana-euleriana. Contudo, os
resultados experimentais apontam uma tendência da análise CFD em subestimar o
consumo energético, com desvio máximo na ordem de 5%.
Finalmente, é importante destacar que o recurso da fluidodinâmica
computacional pode ser utlizado de maneira significativa na otimização de processos
ou adequação de equipamentos industriais, dos quais esse trabalho contribui com
informações de sistemas agitados dotados de draft tube que é comumente encontrado
na indústria de mineração, porém escasso na literatura.
Como trabalho futuro sugere-se:



Análise de sistemas agitados com draft tube contemplando outros tipos
de impelidores;



Avaliação geométrica desse componente com o uso ferramentas de
otimização acopladas a análise CFD;
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