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RESUMO
Reatores batelada são comumente utilizados em plantas piloto para testes de
otimização e desenvolvimento de novos produtos. Tais reatores apresentam
conformações similares, sendo compostos normalmente por um corpo cilíndrico,
agitador, chicanas, e serpentina e/ou camisa para aquecimento e resfriamento. Os
equipamentos piloto possuem aplicação multipropósito, na qual um mesmo conjunto
com estrutura fixa é submetido à aplicações distintas. As reações de esterificação e
polimerização são exemplos de processos usualmente realizados em reatores
batelada agitados. Estas reações são conhecidas por utilizarem reagentes imiscíveis
entre si, sobretudo a baixas temperaturas, podendo acarretar problemas de
transferência de massa, o que as torna bastante dependentes do desempenho da
agitação para que tais problemas sejam minimizados. A fluidodinâmica computacional
(CFD) é extensamente aplicada para avaliação do fluxo material de diferentes
produtos em tanques agitados, sendo uma excelente ferramenta para otimização de
processos. Este trabalho utiliza essa ferramenta para avaliar a influência da geometria
do impelidor e das condições de operação de um reator piloto agitado multipropósito,
aplicado principalmente em reações de esterificação e polimerização, visando à
maximização da transferência de massa e calor no reator. Este estudo compara o
desempenho de um impelidor tipo pás curvas inclinadas com dois outros tipo pás retas
inclinadas 45º de diferentes diâmetros, operando em regime laminar e variando as
condições de densidade e viscosidade do fluido. Obteve-se como resultados os
contornos e linhas de velocidade, linhas de fluxo, vetores, percentuais de zonas
mortas, índices gama e potências consumidas em cada caso. Por fim, os resultados
comprovaram que o impelidor tipo pás retas inclinadas 45º com maior diâmetro
apresentou melhor eficiência de agitação em todos os casos, com menores
percentuais de volume morto e maior propagação das velocidades em todo o sistema,
porém este impelidor também apresentou os maiores consumos de potência.
Palavras-chave: reator
agitado;
fluidodinâmica computacional (CFD).

impelidores;

esterificação;

polimerização;

ABSTRACT
Analysis of the influence of the geometry and operating conditions of a stirred
pilot reactor applied to esterification and polymerization processes using CFD
Batch reactors are commonly used in pilot plants for optimization testing and
development of new products. These reactors have similar conformations and are
usually composed of a cylindrical body, stirrer, baffles, and coil and/or jacket for heating
and cooling. The pilot equipment has multipurpose application, in which the same
structure is used to different applications. Esterification and polymerization reactions
are examples of processes usually performed in stirred batch reactors. These
reactions are known to use immiscible reactants with each other, especially at low
temperatures, which can cause mass transfer problems, which makes them very
dependent on the stirring performance to minimize those problems. Computational
fluid dynamics (CFD) is extensively applied to evaluate the material flow of different
products in stirred tanks, being an excellent tool for process optimization. This work
uses this tool to evaluate the influence of the impeller geometry and the operating
conditions of a multipurpose stirred pilot reactor, mainly applied to esterification and
polymerization reactions, aiming to maximize the mass and heat transfer in the reactor.
This study compares the performance of a impeller with curved blades with two PBT
impellers 45º of different diameters, operating in laminar regime and varying the
conditions of density and viscosity of the fluid. Results were obtained for the velocity
contours and lines, streamlines, vectors, percentage of dead zones, gamma index and
power consumed in each case. Finally, the results showed that the PBT impeller 45º
with larger diameter had greater agitation efficiency, with lower percentage of dead
volume and greater propagation of velocities throughout the system, but this impeller
also presented the highest power consumption.
Keywords: stirring reactor; impellers; esterification; polymerization; computational fluid
dynamics (CFD).
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1 INTRODUÇÃO
Reatores agitados são equipamentos frequentemente utilizados na indústria
química por sua vasta possibilidade de aplicações, sendo também bastante
empregados em unidades piloto para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,
e estudos de otimização de processos existentes (STITT, 2002).
Dentre os processos que utilizam reatores agitados em sua produção se pode
citar os processos de esterificação e polimerização, que operam em regime batelada
ou

batelada

alimentada.

Ambos processos

apresentam

extensa

literatura,

principalmente relativa à estudos cinéticos, e ainda continuam em constante evolução
pela vastidão de moléculas em desenvolvimento, e novas aplicações em diferentes
segmentos, dentre os quais podem-se citar: cuidados domésticos e pessoais,
agroquímicos, tintas e vernizes, petróleo e gás, aditivos para alimentos, etc.
(NITSCHKE; PASTORE, 2002; PILZ, 2016; STITT, 2002).
Os processos de esterificação e polimerização em reatores agitados,
entretanto, apresentam algumas dificuldades com respeito à transferência de massa
e de calor em suas reações, que são ainda mais complexas devido à natureza de seus
reagentes (HARTMANN, 2011; POLEY, 2014). Estes processos normalmente utilizam
como matérias-primas reagentes imiscíveis entre si a baixas temperaturas, o que os
faz extremamente dependentes da alta eficiência do sistema de agitação, atrelada à
boa troca térmica entre o sistema de aquecimento e resfriamento e o sistema reacional
(GHOTLI et al., 2013).
Os

reatores

agitados

normalmente

são

utilizados

para

aplicações

multipropósito, ou seja, o mesmo conjunto reacional é aplicado a processos distintos
(STITT, 2002). Este tipo de aplicação se torna um agravante para processos tão
sensíveis quanto os de esterificação e polimerização, pois a grande variedade de
reagentes aplicada à estes processos resulta em produtos com densidades e
viscosidades bastante distintas, o que afeta diretamente a transferência de massa e
calor

no

sistema

reacional,

prejudicando

o

desempenho

industrial

e

a

representatividade dos ensaios piloto, e dificultando o aumento de escala dos
produtos em desenvolvimento (HARTMANN, 2011; POLEY, 2014).
Para uma avaliação eficiente do impacto que produtos tão distintos podem
possuir em um mesmo sistema reacional, se faz necessário um estudo mais profundo
da fluidodinâmica dentro do reator (CIDES; GOMEZ; CEKINSKI, 2015).
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Uma maneira extensamente utilizada para otimização de processos se dá pela
fluidodinâmica computacional, que é uma ferramenta importante e bastante aplicada
em estudos deste tipo, utilizada na avaliação do fluxo térmico e material em tanques
agitados, sendo também uma excelente ferramenta para otimização de processos
(LAKGHOMI et al., 2008; RANADE; TAYALIA; KRISHNAN, 2010).
A proposta deste trabalho é realizar o estudo de um reator multipropósito
agitado de uma planta piloto, aplicado principalmente à processos de esterificação e
polimerização em batelada. O sistema de agitação em estudo possui impelidores do
tipo turbina de pás curvas, que são característicos para agitação de fluidos de baixa
viscosidade, sendo apropriados para operação em regime turbulento. Neste estudo
será avaliado o impacto do uso deste sistema quando aplicado à agitação de um
produto de maior viscosidade, operando em regime laminar (GONZALEZ, 2015;
JOAQUIM JR et al., 2007).
Este estudo utilizará a fluidodinâmica computacional (CFD) para avaliação do
comportamento do perfil de velocidades em todo o sistema, através da análise
qualitativa dos contornos de velocidade, linhas e vetores de fluxo material de um dado
produto em diferentes condições de operação, por meio da variação da densidade e
viscosidade do fluido, e da velocidade de rotação do impelidor. Complementarmente,
também serão realizadas análises para quantificar a velocidade ao longo do reator,
através das linhas de velocidade, e também a porcentagem de volume morto e o
índice de uniformidade do sistema em cada caso, além do estudo da potência
consumida pelo impelidor.
Por fim, com base em todas essas análises, será avaliada a eficiência da
agitação do reator utilizando o impelidor original, e então será proposta uma nova
geometria para este agitador buscando a melhoria da fluidodinâmica do sistema.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é estudar e melhorar o grau de agitação de um
reator piloto agitado, com aplicação multipropósito, utilizado principalmente em
reações de esterificação e polimerização.
O impelidor original do reator em estudo é característico para operar em regime
turbulento, por isso este estudo abordará o impacto da sua operação em regime
laminar, e avaliando também impelidores com outras geometrias para melhoria do
grau de agitação deste reator.
2.2 Objetivos Específicos
Para que seja possível atingir o objetivo geral proposto no item anterior, o
estudo abordou, por meio da fluidodinâmica computacional (CFD), o comportamento
do fluido 4-poliglicerol em agitação. Dentre diversos fluidos, este foi escolhido por
apresentar alta viscosidade, gerando escoamento laminar em todas as temperaturas
propostas para o estudo.
Na simulação numérica por meio de CFD, foi realizada a variação das seguintes
condições de processo: velocidade de rotação do impelidor, viscosidade e densidade
do fluido, sendo estas função da temperatura do sistema. Estas variações tem como
objetivo a avaliação de seus impactos nos seguintes pontos:


Contornos e linhas de velocidade;



Linhas e vetores de fluxo;



Formação de zonas mortas;



Índice de uniformidade das velocidades (índice gama);



Potência consumida pelo agitador.

Com base nas respostas obtidas para os tópicos descritos acima, foi proposta
uma nova geometria para o impelidor, visando a melhoria do grau de agitação dentro
do reator.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica deste trabalho se inicia por uma abordagem geral dos
principais processos químicos destinados ao reator em estudo, possibilitando uma
maior compreensão da influência e importância da agitação no desempenho dos
processos.
Na sequência, serão abordados os aspectos geométricos e operacionais do
conjunto reacional, e a relação destes com a performance da agitação. A partir da
abordagem destes conceitos, a ferramenta CFD será introduzida, apresentando a
abordagem matemática e numérica da ferramenta, bem como alguns estudos
relevantes disponíveis na literatura relacionados com o tema deste trabalho.
3.1 Processos químicos
Os principais processos químicos em desenvolvimento no reator piloto em
estudo se baseiam nas reações de esterificação e de polimerização. Esta seção
abordará de maneira sucinta os mecanismos e processos aplicados a cada uma
dessas reações.
3.1.1 Esterificação
Ésteres são produzidos por meio de uma reação reversível entre um ácido
carboxílico e um álcool, sob catálise ácida ou básica, formando como produto o éster
de interesse e água (ALLEN et al., 1982), conforme reação apresentada na figura 1.
Figura 1 - Reação geral de esterificação.

Fonte: Adaptado de Allen et al. (1982).

Os ésteres compõem um grupo extenso de produtos que vão desde compostos
alifáticos até aromáticos, possibilitando diversas substituições químicas e grupos
multifuncionais (ALLEN et al., 1982; EGE, 1994, apud PAIVA, 2015; YADAV; MEHTA,
1994, apud PAIVA, 2015). Esta grande variedade de produtos viabiliza aplicações nas
mais distintas áreas, dentre elas: perfumes, aromas, produtos farmacêuticos,
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plastificantes, solventes, intermediários de reações, etc. (WEISSEMEL; ARPE, 1997,
apud PAIVA, 2015; YADAV; GOEL, 2000, apud PAIVA, 2015).
Em virtude da complexidade da molécula, do grau de exigência da
especificação final e do segmento destinado, estes compostos podem ter valores
agregados bastante distintos. Aplicações mais simples com exigência mais baixa,
como é caso dos monoésteres alquílicos de ácidos graxos (biodiesel) possuem menor
valor agregado, já moléculas complexas de cadeia longa aplicadas à indústria de
cosméticos como emolientes podem ter valor agregado bastante superior
(NITSCHKE; PASTORE, 2002).
Além da reação de esterificação direta, mostrada na figura 1, os ésteres
também podem ser produzidos através da reação de esterificação indireta,
comumente chamada de transesterificação. Este tipo de reação ocorre entre um éster
e um álcool, porém desta vez formando um outro éster e outro álcool, conforme pode
ser observado na figura 2. Este processo já é explorado industrialmente há muitos
anos, possuindo uma série de aplicações bastante conhecidas, dentre as quais podese citar o biodiesel, o tereftalato de polietileno (PET), utilizado na produção de garrafas
descartáveis, e as resinas alquídicas, utilizadas na composição de tintas (ALLEN et
al., 1982; MENEGHETTI; MENEGHETTI; BRITO, 2013).
Figura 2 - Reação geral de transesterificação.

Fonte: Adaptado de Allen et al. (1982).

As reações de esterificação e transesterificação podem ser realizadas através
de processos contínuos, como, por exemplo, nos casos das produções de éster
metílico em larga escala e de acetato de sec-butila; ou através de processos em
batelada ou semi-batelada, que serão abordados neste trabalho (DIAS, 2012;
DIECKELMANN; HEINZ, 1988).
As produções de ésteres de ácido graxos em batelada são realizadas em
reatores do tipo tanque agitado, que possuem diversos periféricos para tornar a
operação mais robusta. Estes periféricos contam com estruturas para realização da
troca térmica do sistema, compostas por jaqueta e/ou serpentina interna para
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aquecimento e resfriamento, sistema de geração e controle de vácuo, coluna de
destilação e separador azeotrópico para recuperação de solvente, e aspersor de
nitrogênio e/ou vapor para inertização e desodorização do produto (ALLEN et al.,
1982; STITT, 2002). Uma estrutura típica e versátil para a produção de ésteres em
batelada pode ser observada na figura 3.
Figura 3 - Estrutura típica para produção de ésteres em batelada.

Produto

Fonte: Adaptado de Landsverk, Mejdell e Foss (2003).

Este modelo de conjunto reacional é aplicado tanto em escala industrial quanto
em escala piloto, sendo frequentemente utilizado para unidades multipropósito no
mundo todo. Tal aplicação, entretanto, pode acarretar em problemas de transferência
de calor e de massa, oriundos da geometria e dimensionamento incorretos do sistema
de agitação para os diferentes produtos, ou da área insuficiente para troca térmica.
Estes fatores podem gerar uma série de problemas relativos à diferenças de
concentração e de temperatura dentro do reator, que por sua vez levarão a problemas
de seletividade e estabilidade da reação, temperatura insuficiente para reação levando
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ao aumento do tempo de ciclo do produto, ou, avaliando o efeito térmico oposto, o
superaquecimento de áreas pontuais do reator, que podem levar a reações
secundárias indesejáveis e perda da especificação requerida (STITT, 2002).
3.1.2 Polimerização
As reações de esterificação e transesterificação descritas no item anterior
também podem ocorrer de maneira encadeada, formando longas cadeias de
poliésteres, como, por exemplo na produção de resinas alquídicas.
Resinas alquídicas podem ser definidas como poliésteres modificados com
óleos ou ácidos graxos. São compostos comumente utilizados no segmento de tintas
e revestimentos, mantendo-se atrativos ao mercado devido ao excelente custobenefício, pois além de apresentarem boa performance, também possibilitam sua
síntese parcial ou total via matérias-primas renováveis (ATIMUTTIGUL, 2006, apud
PILZ, 2016; EPKA, 2009, apud PILZ, 2016; SÖRENSEN, 2008, apud PILZ, 2016).
Estes compostos podem ser produzidos através de três métodos: via ácido
graxo, acidólise e alcoólise. O método de síntese via ácido graxo é realizado pela
poliesterificação dos ácidos graxos, poliácidos e poliálcoois, sem adição de
catalisadores. Já os demais métodos são realizados a partir de óleos vegetais, sendo
que na acidólise faz-se primeiro o deslocamento dos ácidos graxos do óleo pelo
poliácido, também sem a necessidade de catalisadores; e na alcoólise, utilizando-se
catalisadores, faz-se a transesterificação do óleo vegetal em presença de poliálcoois
(por exemplo, glicerol), seguida de uma etapa de poliesterificação, conforme
representado na figura 4 (SUAREZ et al., 2007).
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Figura 4 - Síntese de resinas alquídicas por alcóolise.

Fonte: Pilz (2016).

As resinas alquídicas sempre foram alvo das indústrias de tintas e
revestimentos, sobretudo por seu alto desempenho nestas aplicações, apresentando
excelentes propriedades do ponto de vista de rapidez de secagem, resistência
química e à intempéries, flexibilidade, etc. (HOFLAND, 2012, apud PILZ, 2016;
SÖRENSEN, 2008, apud PILZ, 2016).
A polimerização também pode ser utilizada na produção de intermediários para
produção de ésteres, como é o caso do poliglicerol. O poliglicerol é um produto obtido
pela condensação de moléculas de glicerina, gerando uma dispersão de oligômeros
com predomínio percentual de tetraglicerol ou 4-poliglicerol, que será alvo deste
estudo (MARTIN; RICHTER, 2011; MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009).
Dentre os mecanismos possíveis, o mais usual é a eterificação da glicerina via
catálise homogênea básica, com concomitante remoção de água via destilação sob
elevadas temperaturas (MARTIN; RICHTER, 2011). O mecanismo desta reação pode
ser observado na figura 5.
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Figura 5 - Mecanismo de eterificação via catálise básica e suas diferentes posições de
ligação.

Fonte: Martin e Richter (2011).

Conforme evidenciado na figura 5, dependendo do tipo de ligação formada,
pode-se obter uma estrutura linear ou ramificada, o que altera significativamente a
viscosidade do produto, o perfil reológico, a reatividade da molécula, e,
consequentemente, seu desempenho quando for aplicada ao éster final. Ciclos longos
são esperados nestes processos devido à dificuldade na remoção de água
(hidrofilicidade do meio) e do próprio deslocamento do equilíbrio da reação, visto que
a condensação das hidroxilas não é favorável; por isso tais reações são bastante
dependentes de acessórios que melhorem a transferência de massa do sistema
(MARTIN; RICHTER, 2011; MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009).
3.2 Reatores agitados
Reatores ou tanques agitados, também chamados de STR (Stirred Tank
Reactors), são extensamente utilizados nas indústrias químicas, sendo aplicáveis em
diversos tipos de operações como: cristalização, extração liquido-liquido, lixiviação,
reações catalíticas heterogêneas, fermentação, dentre outras (JAIMES; NUNHEZ,
2015; SAHU et al., 1999).
A agitação de líquidos tem como objetivo principal facilitar os processos de
transferência de calor e massa, que podem ocorrer simultaneamente dependendo do
processo. A transferência de calor visa controlar a temperatura do líquido contido no
reator, já os processos de transferência de massa podem ter diferentes objetivos, tais
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como mistura de líquidos miscíveis ou imiscíveis com ou sem reação química,
suspensão de sólidos, e dispersão de gases (JAIMES; NUNHEZ, 2015).
O conjunto denominado tanque ou reator agitado é composto por um tanque
cilíndrico equipado com um ou mais impelidores (também chamado de agitador)
acoplado(s) a um motor, normalmente chicanas, e tubos de alimentação e drenagem
(JAIMES; NUNHEZ, 2015; JOAQUIM JR et al., 2007; ZLOKARNIK, 2001).
O arranjo convencional aplicado a reatores agitados pode ser observado na
figura 6.
Figura 6 - Arranjo convencional de um reator agitado.

Fonte: Gonzalez (2015).
Sendo: B = Largura da chicana, C = Espaço entre o agitador e o fundo do tanque, D = Diâmetro
do agitador, H =Altura de líquido em relação ao fundo do tanque, L = Comprimento da pá do
agitador (caso de turbinas), T = Diâmetro interno do tanque, W = Largura do agitador, e Z =
Altura de líquido em relação à linha de tangência inferior.

A geometria do sistema projetado pode variar de acordo com o perfil de
agitação desejado, que por sua vez será função das características do fluido e da
aplicação necessária para o sistema. Outro ponto relevante é que, não só o perfil de
agitação, mas também a potência consumida pelo motor será fruto do bom
dimensionamento do sistema de agitação (JOAQUIM JR et al., 2007).
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Outros fatores que interferem no perfil de fluxo dentro do reator são a geometria
do fundo do reator, que pode ser abaulado, cônico ou plano; e a presença de chicanas,
que são chapas situadas nas laterais internas do tanque com objetivo de provocar
distúrbio, redirecionar o fluxo do sistema, e maximizar a transferência de potência para
o fluido (JOAQUIM JR et al., 2007). As principais montagens de chicanas em tanques
agitados podem ser observadas nas figuras 7 (A) e (B).
Figura 7 - Principais montagens de chicanas em tanques agitados (A – Montagem padrão e
B – Montagem em cesto sob pressão).

Fonte: Zlokarnik (2001).

As chicanas são utilizadas para evitar a formação de vórtices durante a
agitação de líquidos de baixa viscosidade com impelidores montados centralmente ao
tanque. Esses vórtices diminuem a capacidade do tanque, e podem prejudicar a
eficiência da agitação e alterar as propriedades do fluido pela intensa aeração do
líquido (HARNBY; EDWARDS; NIENOW, 2001). As figuras 8 (a) e (b) mostram o
comportamento do líquido em um tanque agitado com e sem a adição de chicanas.
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Figura 8 - Vórtice de um tanque agitado sem chicanas (a) e com chicanas (b).

Fonte: Gonzalez (2015).

Como apresentado na figura 8, a adição de chicanas pode diminuir
consideravelmente a formação de vórtices, reduzindo o fenômeno conhecido como
“rotação sólida”, no qual o fluido se comporta como um corpo sólido, apenas
rotacionando pelas paredes do reator com baixíssimo potencial de mistura
(GONZALEZ, 2015).
Existem casos em que não é necessário o uso de chicanas, como em
recipientes em que a seção transversal é retangular, como bacias e poços, por
exemplo, ou quando o agitador é montado lateralmente ao tanque. Chicanas também
são opcionais para fluxos intermediários (número de Reynolds entre 10 e 10000). Para
números de Reynolds entre 300 e 10000 algumas chicanas são recomendadas, já
para números de Reynolds abaixo de 300 elas não devem ser usadas (GONZALEZ,
2015; HARNBY; EDWARDS; NIENOW, 2001; ZLOKARNIK, 2001).
Para a elaboração de um projeto de um reator agitado eficiente, é importante
que as propriedades críticas do produto e do processo sejam levadas em
consideração, sobretudo em sistemas de aplicação multipropósito. Um fator
determinante para o perfil de fluxo em um reator agitado é a escolha adequada do tipo
de impelidor.
3.2.1 Tipos de impelidores
Os impelidores de tanques agitados podem ser divididos em dois tipos
principais quanto ao fluxo predominante gerado: radiais ou axiais. Os impelidores de
fluxo radial induzem um movimento ao fluido em que predomina a direção radial, ou
seja, do eixo de agitador para as paredes do tanque. Impelidores deste tipo possuem
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poucos circuitos de recirculação, ao contrário dos impelidores axiais, chamados assim
por induzirem movimento neste sentido, ou seja, ao longo do eixo do agitador.
Atualmente, há vários tipos de turbinas de alta eficiência cujas pás têm um
desenho especial que proporciona aumento do fluxo axial, ou seja, maior número de
circuitos de recirculação, o que reduz a formação de zonas de estagnação
(GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR et al., 2007). A figura 9 ilustra os diferentes perfis
de fluxo apresentados por impelidores dos tipos radial, axial e de alta eficiência,
representados respectivamente por (a), (b) e (c).
Figura 9 - Perfis de fluxo dos impelidores: (a) radial, (b) axial e (c) alta eficiência.

Fonte: Gonzalez (2015).

A escolha do impelidor mais adequado depende do conhecimento das
necessidades do processo e das características do fluido. Os impelidores também
podem ser divididos de acordo com a viscosidade do fluido, sendo dessa forma
agrupados como: turbinas para fluidos de baixa a média viscosidade ou impelidores
para alta viscosidade.
Os impelidores para fluidos de baixa a média viscosidade são caracterizados
pela operação em regime turbulento. Os tipos mais comumente utilizados podem ser
observados na figura 10.
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Figura 10 - Impelidores para fluidos de baixa a média viscosidade.

Fonte: Adaptado de Gonzalez (2015).

(a) Impelidor tipo pás retas verticais: produz perfil de fluxo axial com alto
cisalhamento e grande capacidade de dispersão.
(b) Impelidor tipo pás retas recurvadas: é uma variação do impelidor de pás
retas verticais, porém com menos cisalhamento e menor capacidade de
dispersão, comparando impelidores de mesmo diâmetro e altura.
(c) Impelidor tipo pás retas inclinadas: a conformação deste tipo de pás gera
um perfil de fluxo misto entre radial e axial, sendo que à medida em que o
ângulo de inclinação aumenta, a parcela de fluxo axial cresce, atingindo seu
máximo quando a inclinação atinge 45°.
(d) Impelidor de pás retas inclinadas e dobradas: é uma variação do impelidor
de pás retas inclinadas, porém apresenta maior fluxo axial devido à dobra
da borda da pá.
(e) Turbina Rushton: são impelidores que apresentam perfil de fluxo radial com
grande capacidade de mistura, normalmente utilizados para dissolução de
gases em líquidos.
(f) Turbina tipo disco Smith: são impelidores semelhantes aos do tipo Rushton,
mas com pás côncavas, possibilitando a mesma capacidade de dispersão
de gases, porém com menor consumo de potência.
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Para fluidos de alta viscosidade, como soluções poliméricas, pastas, e
semissólidos nos quais o regime de operação é laminar, o uso de turbinas não é
aconselhável, devido à ocorrência do “efeito caverna”. Este efeito gera uma boa
agitação apenas na região próxima ao impelidor, porém as velocidades de fluxo
baixam rapidamente, e, consequentemente, a agitação em regiões mais distantes do
impelidor é bastante deficiente. Além disso, os padrões de fluxo são achatados,
fazendo com que os impelidores de fluxo axial produzam fluxo radial, diminuindo
significativamente a qualidade da mistura (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
Para aplicações em regime laminar, são recomendados os impelidores do tipo
close clearance, sendo os tipo âncora e helicoidais os mais utilizados. A figura 11
mostra os impelidores tipo âncora (a) e helicoidal (b).

Figura 11 - Impelidores âncora (a) e helicoidal (b).

Fonte: Paul, Atiemo-Obeng e Kresta (2004).

(a) Impelidor tipo âncora: apresenta fluxo predominantemente radial, e é
geralmente utilizado com o objetivo de remover o fluido acumulado próximo
a parede do tanque, intensificando a transferência de calor em fluidos de
alta viscosidade (ZLOKARNIK, 2001).
(b) Impelidor

helicoidal:

este

tipo

de

impelidor

produz

fluxo

quase

exclusivamente axial. O perfil de fluxo pode variar dependendo do helicoide
utilizado, que pode ser simples ou duplo, e às vezes fixado ao eixo
(GONZALEZ, 2015).
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Os impelidores do tipo âncora e helicoidal também podem ser usados em
aplicações com fluxo turbulento, sendo esta uma vantagem para aplicações em
processos nos quais a viscosidade do fluido tem alteração significativa havendo
mudança de regime turbulento para laminar. O uso de impelidores laminares para
fluxo turbulento, entretanto, só é recomendado em condições específicas, devido ao
alto custo do investimento (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
3.3 Fundamentos Teóricos da Agitação
Além da componente geométrica abordada nos itens anteriores, outros fatores
devem ser avaliados, sobretudo em virtude das características do fluido e da
velocidade de agitação. Estes fatores serão apresentados nos tópicos seguintes.
3.3.1 Números Adimensionais
Para possibilitar uma análise mais detalhada do sistema agitado, diversos
números adimensionais podem ser utilizados, sendo possível obter informações
importantes sobre o desempenho do sistema de agitação. Os principais números
adimensionais são:


Número de Reynolds (Re): é a relação entre as forças de inércia e as forças
viscosas. Este número determina os três regimes de movimento: laminar,
transição e turbulento. O regime laminar ocorre quando Re < 10,

o

turbulento quando Re > 10000 e a região de transição ocorre entre estes
valores. Em sistemas agitados podem ocorrer ainda casos em que o fluxo é
turbulento próximo ao impelidor e laminar em outras regiões do tanque,
sendo esta uma situação comum com líquidos muito viscosos. Este número
pode ser calculado através da equação 1 (GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR
et al., 2007):
Re =

D². N. ρ
μ

(1)

Sendo: D = diâmetro do impelidor, N = velocidade de rotação do impelidor,
𝜌 = densidade do fluido e µ = viscosidade dinâmica do fluido.
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Número de potência (NPO): é a relação entre o consumo de potência (P) e
as características mecânicas do agitador, sendo, para a operação em
regime laminar, dado pela equação 2 (JOAQUIM JR et al., 2007):
NPO =

P
μ. 𝑁 2 . D3

(2)

Sendo: P = potência consumida.



Número de bombeamento (NBO): é a relação entre a taxa de bombeio Q,
dada pelo volume bombeado por área do impelidor e por tempo, com a
velocidade de rotação e o tamanho do impelidor. Este parâmetro é utilizado
para comparar a capacidade de bombeio de diferentes impelidores em
tanques de geometrias distintas (GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR et al.,
2007). Esse número pode ser calculado pela equação 3:
NBO =

Q
N. D3

(3)

Sendo: Q = taxa de bombeamento do impelidor.
A taxa de bombeamento (Q) por sua vez é dada pela equação (4):
Q = Nq . N. D³

(4)

Sendo: Nq = número de bombeio, que é uma constante que depende da
geometria do impelidor e do número de Reynolds.



Número de mistura (NB): está relacionado com o tempo requerido para
alcançar um determinado grau de mistura ou homogeneidade de líquidos
miscíveis em um tanque agitado, sendo uma função da velocidade de
rotação e do tempo de mistura (GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR et al.,
2007). Esse número pode ser calculado pela equação 5:
NB = N. t
Sendo: t = tempo de mistura.

(5)
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3.3.2 Análise do Processo
A partir dos números adimensionais descritos na seção anterior, é possível
obter mais detalhes sobre o projeto e o desempenho do sistema agitado, de modo a
fazer uma análise mais apurada dos pontos principais do sistema, como: o tempo de
mistura, a capacidade de bombeamento e cisalhamento, e o consumo de potência.


Tempo de mistura: é caracterizado como o tempo em que uma substância
adicionada a um tanque demora para atingir um determinado grau de
mistura com outra substância já contida nele mediante agitação. É bastante
comum que este tipo de medição seja feita mediante a adição de traçadores,
e o tempo de mistura é determinado a partir de medições em outro(s)
ponto(s) do tanque até que não se observe mais alteração significativa da
variável medida (HARNBY; EDWARDS; NIENOW, 2001; JOAQUIM JR et
al., 2007; ZLOKARNIK, 2001).



Bombeamento: pode ser definido como a capacidade ou vazão volumétrica
de um fluido que um impelidor é capaz de movimentar, sendo, para um
impelidor de fluxo radial, a vazão que passa pela área cilíndrica do
impelidor, e para um impelidor de fluxo axial, a vazão que atravessa a área
do círculo por ele projetado (GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR et al., 2007).



Cisalhamento: ocorre quando as diferentes camadas de um fluido se
movimentam com velocidades diferentes, promovendo uma tensão
denominada tensão de cisalhamento. Tal tensão pode ser desejável em
alguns processos, gerando efeitos como a dispersão de gases em líquidos,
e indesejável em outros, destruindo aglomerados em processos de
cristalização, por exemplo (JOAQUIM JR et al., 2007). O gradiente de
velocidades, denominado γ, para certos tipos de agitadores, operando com
líquidos newtonianos é proporcional à velocidade do impelidor, conforme a
equação 6 (GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR et al., 2007).
𝛾 = 𝑘. 𝑁

(6)

Sendo: k uma constante que é função das características geométricas do
impelidor, e diminui com a distância em relação ao impelidor.
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A potência transferida pelo impelidor é dividida em uma parcela para
bombeamento e outra para cisalhamento, de forma que quanto maior a
parcela destinada ao bombeamento, menor será o efeito de cisalhamento,
e vice-versa, sendo que a parcela destinada a cada efeito depende do tipo
de impelidor utilizado (JOAQUIM JR et al., 2007).


Consumo de potência: pode ser calculado através da equação 2
apresentada anteriormente, ou também pela equação 7, que é função do
torque do sistema e da velocidade de rotação do impelidor (PAUL; ATIEMOOBENG; KRESTA, 2004).
𝑃 = 2𝜋. 𝑁. 𝜏

(7)

Sendo: P = potência consumida pelo impelidor e 𝜏 = torque do sistema.



Zona morta: consiste no volume dentro de um sistema agitado onde
praticamente não há movimentação representativa do fluido, indicando
deficiências no perfil de agitação. O volume é considerado morto quando a
velocidade do fluido dentro dele é igual ou inferior a 1% do ponto de maior
velocidade no sistema, situado na superfície da pá do agitador (ADAMS,
2009). Esta porcentagem pode ser obtida através da equação 8.
% 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜 = (

𝑉𝑀𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 . 𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑉𝑀𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 . 𝑉𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
) × 100
𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑉𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

(8)

Sendo VMestático = fração de volume morto no domínio estático, VMrotativo =
fração de volume morto no domínio rotativo, Vestático = volume total do
domínio estático e Vrotativo = volume total do domínio rotativo.



Índice de uniformidade: também chamado de índice gama, representa como
uma grandeza varia em uma superfície ou volume. Este índice varia de 0 a
1, sendo que quanto maior seu valor, mais uniforme será o sistema. O índice
de uniformidade pode ser ponderado por área, mostrando a variação de
uma quantidade (por exemplo, a concentração de espécies), ou por massa,
mostrando uma variação do fluxo (por exemplo, fluxo de espécies). O índice
de uniformidade (𝛾𝑎 ) ponderado pela área de uma variável de campo
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específica pode ser calculado usando a equação 9 (ANSYS, apud
KEAWPRACHUM et al., 2018; OM ARIARA GUHAN et al., 2016).
𝛾𝑎 = 1 −

̅ 𝑎 |𝐴𝑖 ]
∑𝑛𝑖=1[|∅𝑖 − ∅
2|∅𝑖 | ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖

(9)

Onde i é o indica a face de uma superfície com n faces, ∅ é o valor da
̅ 𝑎 é o valor médio desta variável sobre a superfície,
variável em estudo, e ∅
expresso pela equação 10:
̅𝑎 =
∅

∑𝑛𝑖=1 ∅𝑖 𝐴𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖

(10)

3.4 CFD (Computational fluid dynamics)

A fluidodinâmica computacional (CFD) é uma ferramenta de análise de
sistemas que abrange diferentes fenômenos como transferência de massa,
transferência de calor e reações químicas através de simulação computacional. Os
primeiros relatos de uso desta ferramenta são da década de 1960, aplicados a
indústria aeroespacial. Posteriormente, com a evolução e popularização da
informática, a ferramenta teve um grande avanço, se tornando popular em aplicações
industriais diversas a partir da década de 1990 (VERSTEEG; MALALASEKERA,
2007).
Anteriormente ao uso do CFD, os estudos envolvendo a operação de mistura
eram feitos exclusivamente por meio experimental, que permitiam entender
fenômenos gerais do sistema. Estes estudos eram normalmente voltados para o
levantamento dos números adimensionais, descritos acima no item 3.3.1, tomando
como parâmetro principal a potência consumida, para utilização como referência para
o scale-up do sistema. Este método apresentava algumas vantagens, pois tratava da
configuração real do sistema, porém possuía desvantagens relevantes, como a
dificuldade em reproduzir as condições reais, o tempo demasiado gasto com os
experimentos, e também a inviabilidade experimental por questões de segurança
aplicáveis em alguns casos (JAIMES; NUNHEZ, 2015; JOAQUIM JR et al., 2007).
A modelagem de um tanque agitado utilizando o CFD, apesar de ser uma
excelente ferramenta, demanda uma série de pontos de atenção. É importante que o
sistema em análise seja bem compreendido antes de serem determinadas as

39

condições de simulação, evitando que o produto desta não represente o fenômeno
físico (JAIMES; NUNHEZ, 2015; JOAQUIM JR et al., 2007).
3.4.1 Abordagem matemática do fenômeno físico
O fenômeno de escoamento de um fluido no processo de agitação pode ser
descrito através das equações de conservação de massa e momentum e energia,
porém só as duas primeiras serão abordadas nesse trabalho.
O princípio da conservação de massa pode ser descrito pela equação 11,
também conhecida como equação da continuidade, e pela figura 12 (JAIMES;
NUNHEZ,

2015;

PAUL;

ATIEMO-OBENG;

KRESTA,

2004;

VERSTEEG;

MALALASEKERA, 2007):
𝜕𝜌 𝜕(𝜌𝑢) 𝜕(𝜌𝑣) 𝜕(𝜌𝑤)
+
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(11)

Figura 12 - Diagrama dos fluxos mássicos através das faces de um elemento no espaço.

Fonte: Versteege e Malalasekera (2007).
.

A equação 11 e a figura 12 representam o princípio físico da conservação de
massa, no qual o fluxo de massa que sai de um elemento infinitesimal deve ser igual
à redução de massa dentro deste elemento. Por esta redução ser expressa por um
número negativo, a soma dos dois termos será igual a zero (GALEAZZO, 2005;
VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).
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O princípio da conservação de momentum pode ser descrito pela equação 12
(PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004), também chamada de equação de NavierStokes, e pela figura 13.

𝜌[

𝜕𝑈𝑖 𝜕(𝑈𝑖 𝑈𝑗 )
𝜕𝑝
𝜕
𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗 2 𝜕𝑈𝑘
+
]=−
+
[𝜇 (
+
−
𝛿 )] + 𝜌𝑔𝑖 + ∑ 𝐹𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖 3 𝜕𝑥𝑘 𝑖𝑗

(12)

Figura 13 - Diagrama das forças atuantes em um elemento infinitesimal na direção x, que é
uma das componentes da equação de Navier-Stokes.

Fonte: Versteege e Malalasekera (2007).

A figura 13 mostra as forças atuantes em um elemento infinitesimal, ou seja, a
força resultante neste elemento será igual à sua massa multiplicada por sua
aceleração. A fonte da força aplicada determina cada uma das componentes da
equação 12, sendo o lado esquerdo da equação composto pelo termo temporal e os
termos convectivos, e o lado direito da equação composto pelo gradiente de pressão,
difusão do momento, força gravitacional e demais forças adicionais oriundas do
sistema rotativo, como centrífuga e Coriolis (ANSYS, 2011, apud NOGUEIRA;
GOMEZ; CEKINSKI, 2015; GALEAZZO, 2005; JOAQUIM JR et al., 2007; VERSTEEG;
MALALASEKERA, 2007).
Para os sistemas que operam em regime laminar, como é o caso deste
trabalho, a equação 12 pode ser aplicada integralmente. Já em análises envolvendo
regime de escoamento turbulento, flutuações na velocidade média e outras variáveis
podem ocorrer. Nestes casos, para que o estudo através de CFD forneça resultados
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significativos, o efeito da turbulência precisa ser incorporado ao modelo (JOAQUIM
JR et al., 2007; PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
3.4.2 Modelagem por CFD

As equações de conservação apresentadas na seção anterior descrevem o
movimento do fluido no tempo e espaço, porém, para que seja possível a solução de
tais equações, utiliza-se de soluções numéricas que transformam a formulação antes
contínua em uma formulação discreta. O conceito de discretização se baseia na
divisão do volume inicialmente contínuo na forma abordada pelas equações de
conservação em pequenos volumes conectados entre si, de forma que em cada um
deles as variáveis sejam constantes (JOAQUIM JR et al., 2007; VERSTEEG;
MALALASEKERA, 2007).
O CFD utiliza métodos de discretização que possibilitam a análise dos
fenômenos de transporte em cada ponto do sistema. O método de discretização mais
empregado atualmente nas ferramentas de CFD é o método dos volumes finitos (FVM
– Finite volume method), pois apresenta menor esforço computacional em
comparação aos demais, e mantém o caráter conservativo na discretização das
equações de conservação de massa, momentum e energia (JOAQUIM JR et al.,
2007).
A figura 14 ilustra o volume elementar aplicado pelo método dos volumes finitos
para a solução dos balanços de conservação.
Figura 14 - Volume elementar para os balanços de conservação.

Fonte: Versteeg e Malalasekera (2007).
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Para a determinação do volume elementar, a ferramenta CFD faz uso de
malhas, que podem ter diversos formatos. A figura 15 ilustra os principais tipos de
malhas utilizadas para análise bidimensional e tridimensional.
Figura 15 - Tipos de malhas bidimensionais e tridimensionais.

Fonte: Adaptado de Paul, Atiemo-Obeng e Kresta (2004).

A construção de malhas pode ser feita de forma estruturada ou nãoestruturada. Os programas de CFD mais modernos utilizam malha não-estruturada,
de modo que a diferença relevante é que neste caso o processo de construção da
malha é mais simples, pois os elementos não precisam ser posicionados utilizando a
mesma regra de endereçamento entre as linhas e colunas do domínio (GALEAZZO,
2005; PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004). A diferença entre a construção das
malhas estruturadas e não-estruturadas pode ser observada pelas figuras 16 (a) e (b),
respectivamente.
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Figura 16 - Malha estruturada (a) e não-estruturada (b).

Fonte: Adaptado de Paul, Atiemo-Obeng e Kresta (2004).

Dentre as malhas tridimensionais, a construção tetraédrica é utilizada com
maior frequência, por apresentar maior versatilidade para a representação de
geometrias complexas, porém pode gerar dificuldades em simulações de problemas
de camada limite, nas quais o refino da parede é importante, sobretudo nas funções
de parede em escoamentos turbulentos. Nestes casos, pode-se adotar malhas
hexaédricas na região próxima às paredes (MALISKA, 2004, apud GALEAZZO, 2005).
Além da definição da malha, outro fator importante na modelagem de um
tanque agitado é a definição do método de simulação da movimentação do impelidor.
De um modo geral existem 3 tipos de modelagem mais usuais:


Sistema de referência múltipla (MRF - Multiple reference frame): esta
técnica se caracteriza pela divisão do domínio computacional em duas
partes, sendo uma estática, composta pelas paredes e acessórios internos
do reator, e outra dinâmica, composta pelo impelidor que se movimenta com
a velocidade angular do eixo. Nesta solução a malha permanece estática,
gerando menor esforço computacional, porém gera uma solução
estacionária, o que restringe sua utilização em sistemas em que há pequena
interação entre o impelidor e outros componentes (GALEAZZO, 2005).



Malhas deslizantes (Sliding mesh model): esta técnica é atualmente
considerada a melhor em simulação de tanques agitados, sendo possível a
simulação do tanque em regime transiente. Neste modelo, o impelidor se
movimenta em relação ao bloco estacionário, possibilitando a interação
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entre os impelidores e demais acessórios internos do reator. Este método
apresenta resultados mais precisos em comparação com os demais,
entretanto, apresenta a desvantagem de necessitar maior esforço
computacional (GALEAZZO, 2005; JOAQUIM JR et al., 2007).



Plano de mistura (Mixing plane): esta técnica trata o domínio computacional
de maneira similar à MRF, com o diferencial de que os resultados de cada
malha

adjacente

é

transformado

em

uma

média

pela

interface

computacional. Desta forma, é possível obter resultados satisfatórios para
problemas que possuem interação entre o impelidor e as partes estáticas
do sistema, sendo esta ferramenta considerada intermediária entre as
outras técnicas citadas anteriormente (GALEAZZO, 2005; JOAQUIM JR et
al., 2007).

Por todos os fatores descritos neste tópico, fica evidente que a modelagem de
tanques agitados utilizando CFD não é trivial. Diversos fatores aplicados à simulação
podem influir na resposta obtida, por isso é importante ter clareza quanto ao fenômeno
físico em avaliação.
3.5 Aplicações de CFD em reatores agitados

Com a evolução da ferramenta CFD, a literatura relativa à estudos deste tipo
envolvendo reatores agitados tem crescido bastante, trazendo uma série de soluções
interessantes para otimização de processos e projetos. Alguns estudos relacionados
ao tema deste trabalho serão abordados a seguir.
3.5.1 Avaliação da influência da geometria do sistema

a) Comparação entre tipos de chicanas
Embora a literatura sobre o uso de CFD em tanques agitados seja extensa, não
há muitos trabalhos que explorem a influência de diferentes tipos de chicana
no padrão de escoamento do sistema.
Nogueira, Gomez e Cekinski (2015) fizeram uma contribuição importante
desenvolvendo um estudo de análise da influência de diferentes formatos de
chicana em um tanque agitado com impelidor tipo pás inclinadas 45° operando
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em regime turbulento. Neste estudo foi realizada a comparação do
desempenho de quatro tipos de chicanas (meia chicana, chicana afastada,
chicana angular e chicana padrão), avaliando desde o perfil de escoamento até
variáveis importantes nos processos de agitação e mistura, como os números
de potência e bombeamento, potência, tempo de mistura e consumo de
energia.
A tabela 1 mostra um resumo dos resultados encontrados neste estudo.
Tabela 1 - Resumo dos resultados encontrados no estudo.
Tipo de

Np

Nq

Chicana

Tempo de mistura

Potência (W)

Energia (W.s)

(s)

Padrão

1,12

0,67

570

0,21

119,78

Meia

1,02

0,66

648

0,19

123,65

Afastada

1,1

0,67

1266

0,21

261,03

Angular

1,1

0,66

438

0,21

90,80

Fonte: Adaptado de Nogueira, Gomez e Cekinski (2015).

Pelos resultados apresentados na tabela 1 combinados com os perfis de fluxo,
o estudo pôde concluir que a chicana com ângulo apresentou o padrão de fluxo
mais caótico, que foi enfatizado através dos resultados de tempo de mistura e
potência consumida menores para este padrão de chicana em comparação
com as demais. Já a chicana afastada apresentou várias zonas mortas em seu
padrão de fluxo, que também foram confirmados pelo maior tempo de mistura
e consumo de potência em relação às demais (NOGUEIRA; GOMEZ;
CEKINSKI, 2015).

b) Comparação entre impelidores para regime laminar
Nesta linha de estudo, Cides, Gomez e Cekinski (2015) realizaram um estudo
importante que uniu tanto o conceito de um sistema de agitação operando em
regime laminar, quanto a comparação entre o agitador âncora, bastante
conhecido para esta aplicação, com um arranjo de dois impelidores (âncoraPBT). Este estudo teve como objetivo o aumento da eficiência de agitação e a
redução do tempo de processamento, avaliando a influência do clearance e da
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viscosidade do produto no padrão de escoamento, na potência e no consumo
de energia.
A partir do modelo gerado, foram realizadas simulações variando a viscosidade
do fluido para avaliação das respostas, conforme apresentado na figura 17
(CIDES; GOMEZ; CEKINSKI, 2015).
Figura 17 - Perfil de velocidade do impelidor âncora (superior) e âncora + PBT (inferior).

Fonte: Adaptado de Cides, Gomez e Cekinski (2015).

Por fim, o estudo de Cides, Gomez e Cekinski (2015) concluiu que o uso do
sistema de impelidores âncora-PBT favoreceu a mistura no sistema, visto que
o impelidor PBT ajuda na recirculação axial do fluido no tanque, reduzindo em
até 80 vezes o tempo de mistura de fluidos de alta viscosidade (> 25000 cp).
Este tipo de agitador, entretanto, apresentou aumento na potência do sistema,
porém este pode ser compensado pelo aumento da produtividade e menor
gasto energético.
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3.5.2 Estudos de sistemas com reação
Além de simulações utilizadas para avaliação da geometria e do
dimensionamento de equipamentos, o CFD também é uma excelente ferramenta para
o estudo da influência da fluidodinâmica no comportamento das reações, sendo uma
alternativa aos estudos experimentais que demandam tempo e custos altos, além de
muitas vezes não fornecerem resultados precisos.

a) Simulação da reação de transesterificação
A transesterificação, já abordada nos itens anteriores, é um tipo de reação
normalmente realizada em reatores com agitação mecânica. Poley (2014) foi
responsável por um trabalho que abordou simulações CFD envolvendo reações
deste tipo. Seu estudo teve como objetivo a validação de modelos cinéticos da
reação de produção do biodiesel através da ferramenta CFD, explorando os
efeitos das alterações da geometria do sistema e de parâmetros operacionais
na eficiência do processo.
No modelo matemático utilizado por este trabalho foram utilizadas as equações
cinéticas do processo de transesterificação do biodiesel, caracterizando o
consumo dos reagentes e a geração do produto. Através da simulação, foram
obtidas as concentrações dos componentes da mistura ao longo do tempo, que
se ajustaram satisfatoriamente à resultados experimentais da literatura. Além
disso, também foi avaliada a influência do fenômeno da turbulência, do
posicionamento do impelidor em relação ao fundo do tanque e da velocidade
da rotação do impelidor na eficiência da mistura e no rendimento da reação
(POLEY, 2014).
Por fim, o trabalho de Poley (2014) conseguiu obter curvas de concentração de
reagentes e produtos ao longo do tempo, que apresentaram aderência à
cinética da transesterificação. O estudo, entretanto, não conseguiu obter
aderência completa aos dados experimentais utilizados, devido à restrição da
ferramenta computacional aplicada, que demandaria customização para
simulação de sistema multifásico envolvendo hidrodinâmica e reações
químicas. A figura 18 mostra a comparação entre os dados da simulação da
reação em escala piloto com os dados experimentais da literatura.
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Figura 18 - Dados de fração mássica em função do tempo obtidos experimentalmente,
representados pelos pontos no gráfico, e valores obtidos pela simulação em CFD,
representados pelas linhas contínuas.

Fonte: Poley (2014).

Na avaliação dos demais parâmetros estudados, evidenciou-se que a variação
da rotação do impelidor não apresentou influência representativa no rendimento
da reação. Já a variação da posição do impelidor em relação ao fundo do
tanque conseguiu minimizar as zonas mortas do sistema e aumentar o
rendimento da reação (POLEY, 2014).

b) Predição do tamanho de partícula em uma polimerização em emulsão
A polimerização em emulsão é um processo bastante dependente da eficiência
de agitação, pois sua fase crítica envolve a dispersão de uma fase líquida
orgânica em uma fase aquosa, e a eficiência desta dispersão determinará o
tamanho das partículas do produto final, que por sua vez define a qualidade e
performance do produto em sua aplicação (KOH; XANTIDIS, 1999).
Koh e Xantidis (1999) desenvolveram um importante estudo que avaliou o
processo de polimerização em emulsão para produção de resinas em
diferentes escalas. Inicialmente, foi avaliado o processo em escala laboratorial,
em um reator de 300 ml, seguido pela escala piloto, em um reator de 200 l. Na
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sequência os resultados obtidos foram aplicados para o projeto de um reator
industrial de 4 m³.
Neste estudo, os resultados de tamanho de partícula obtidos nos experimentos
em escala laboratorial e piloto foram utilizados para encontrar uma correlação
entre este parâmetro e a taxa de dissipação turbulenta (). A correlação obtida
entre os dados de máxima taxa de dissipação turbulenta e o diâmetro de
partícula pode ser observada pela figura 19.
Figura 19 - Diâmetro de partícula em função da máxima taxa de dissipação turbulenta.

Fonte: Adaptado de Koh e Xantidis (1999).

O estudo via CFD também avaliou o fluxo do fluido no reator, a concentração
da fase orgânica e taxa de dissipação turbulenta. Por fim, Koh e Xantidis (1999)
conseguiram criar e validar uma correlação satisfatória para predição do
diâmetro da partícula polimérica em função da taxa de dissipação turbulenta.
Um outro ponto importante, é que comprovou-se que no aumento de escala, o
parâmetro que deve ser tomado como base é a taxa de dissipação turbulenta,
e não a velocidade de agitação, como imaginavam no início do estudo.

c) Agitação de fluido de alta viscosidade na hidrólise do PET
Na linha de pesquisa de avaliação do desempenho de reações via CFD,
Moghbeli, Namayandeh e Hashemabadi (2010) desenvolveram um trabalho
para avaliação do processo de hidrólise úmida do tereftalato de polietileno
(PET) com ácido sulfúrico.
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A reação de hidrólise foi realizada em um reator de vidro em escala laboratorial,
utilizando um impelidor do tipo âncora, adaptado à alta viscosidade do
processo, com um medidor de torque digital. A partir deste conjunto, foi
realizado um estudo em CFD para avaliação da hidrodinâmica do fluido viscoso
para encontrar a melhor condição de mistura do sistema em análise
(MOGHBELI; NAMAYANDEH; HASHEMABADI, 2010).
A tabela 2 apresenta os resultados de velocidade e energia cinética
encontrados em função da rotação do impelidor. Tais resultados mostram que
o melhor perfil de agitação se deu com a rotação de 100 rpm, onde ocorre a
menor diferença entre a velocidade média e máxima (71,3%) e a maior
extensão da energia cinética comparada a rotação de 120 rpm, mostrando um
perfil de fluxo mais homogêneo, que proporciona melhor mistura no sistema.
(MOGHBELI; NAMAYANDEH; HASHEMABADI, 2010).
Tabela 2 - Comparação entre velocidade média e velocidade máxima em função da
variação da rotação do impelidor.
umax − uave
× 100
uave (m/s)
umax

N (rpm)

umax (m/s)

Energia cinética (kJ/m³)

60

0,14

0,036

74,29

719

80

0,18

0,048

73,33

1278

100

0,23

0,066

71,30

2003

120

0,28

0,07

75

2884

Fonte: Adaptado de Moghbeli, Namayandeh e Hashemabadi (2010).

Sendo umax e uave as velocidades máximas e médias, respectivamente.

Também foram avaliados outros aspectos como a concentração do ácido, o
tempo de reação de degradação do PET/ formação de TPA e a temperatura de
reação, para os quais foram encontrados como parâmetros ótimos a proporção
de ácido sulfúrico para PET de 4:1, a uma temperatura de reação de 90°C e
tempo de reação de 5 horas, sendo que dentre estes a influência da
temperatura de hidrólise foi o parâmetro mais significativo, como pode ser
observado na figura 20 (MOGHBELI; NAMAYANDEH; HASHEMABADI, 2010).
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Figura 20 - Influência da temperatura e do tempo de reação na formação de TPA.

Fonte: Adaptado de Moghbeli, Namayandeh e Hashemabadi (2010).

d) Otimização de um reator tipo CSTR para produção de biohidrogênio
Ainda na linha de otimização de reações em reatores agitados, Ding et al.
(2010) realizaram um trabalho para avaliação de um reator laboratorial agitado
contínuo (CSTR) buscando a configuração ideal para produção de
biohidrogênio, produzido através da fermentação de substratos orgânicos.
A simulação CFD foi utilizada para retratar o comportamento hidrodinâmico do
reator, incluindo os campos de velocidade, a distribuição da fração volumétrica
do biogás, a energia cinética turbulenta e a taxa de cisalhamento. A otimização
da configuração do reator foi feita por meio da proposição de um novo impelidor
com design melhorado, e comparando o desempenho deste com o impelidor
original (DING et al., 2010).
Os modelos dos impelidores avaliados estão representados na figura 21, sendo
(a) o impelidor original e (b) o impelidor otimizado. O estudo avaliou a diferença
de desempenho dos dois impelidores em função da variação da velocidade de
rotação, e comparando as distribuições de tempo de residência (RTD) em cada
caso (DING et al., 2010).
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Figura 21 - Geometria dos impelidores avaliados (a – original e b – otimizado).

Fonte: Adaptado de Ding et al. (2010).

A figura 22 mostra os perfis de velocidade de mistura encontrados para cada
um dos impelidores de acordo com a velocidade de rotação do impelidor.

Figura 22 - Campos de velocidade em função da rotação do impelidor no corte logo acima
do impelidor (A – impelidor original e B – impelidor otimizado).

Fonte: Adaptado de Ding et al. (2010).

Por fim, o trabalho de Ding et al. (2010) conseguiu demonstrar que a variação
do tipo e da velocidade de rotação do impelidor afetam significativamente os
padrões de fluxo, o que acarreta em diferentes eficiências ideais para a
produção de biohidrogênio. No processo de validação dos resultados das
simulações com observações experimentais de processo, ficou claro que o
impelidor otimizado poderia gerar melhor perfil de velocidades no reator com
menor velocidade de rotação, sendo o perfil nas velocidades de rotação entre
50 e 70 rpm foi o mais adequado para a produção econômica do biohidrogênio.
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e) Modelagem multi-escala da agitação em um processo de copolimerização
Para processos bastante sensíveis ao perfil da agitação, como os processos
de polimerização, por exemplo, é importante o conhecimento aprofundado
deste perfil, para o completo entendimento do seu papel na reação.
Buscando maior compreensão deste fenômeno, Le et al. (2017) desenvolveram
um estudo para avaliar por meio da fluidodinâmica computacional um modelo
que combina a dinâmica dos fluidos com a reação de copolimerização do
metacrilato de metila (MMA) e 2-(trimetilsilil) etil metacrilato. Com base neste
modelo, as propriedades multi-escala são caracterizadas em campos de
mistura macroscópicos e estrutura microscópica do polímero formado.
Para a criação do modelo matemático microscópico foi utilizado o modelo dos
momentos, que elimina a necessidade de caracterização de todas as equações
cinéticas aplicas à esta reação de copolimerização. Já para a criação do
modelo macroscópico, foram utilizadas as equações de conservação de massa,
energia e momentum (LE et al., 2017).
O modelo numérico 3D criado utilizou um reator tipo tanque agitado (CSTR),
simulado utilizando a abordagem MRF, variando diversos parâmetros, como: a
velocidade de rotação do impelidor, os tipos de impelidores e a posição da
alimentação de matéria-prima. Com base em tais variações, buscou-se obter e
validar os perfis de fluxo macroscópicos e microscópicos encontrados. A figura
23 mostra o modelo adotado para o reator e os impelidores avaliados (LE et al.,
2017).
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Figura 23 - Geometria do reator e dos impelidores.

Fonte: Le et al. (2017).

A figura 24 mostra os contornos de temperatura, fração molar de MMA, Mn
(peso molecular do polímero) e PDI (polidispersividade) para diferentes
velocidades de agitação obtidos na simulação em CFD feita por Le et al. (2017).

55

Figura 24 - Contornos de temperatura, fração molar de MMA, Mn e PDI para diferentes
velocidades de agitação.

Fonte: Le et al. (2017).

A figura 24 mostra os resultados das simulações em CFD de temperatura,
fração mássica de MMA, Mn e PDI sob as mesmas condições de entrada, com
três velocidades de rotação diferentes de 60, 120 e 240 rpm. Pode-se observar
que com o aumento da velocidade de rotação o campo se torna mais uniforme,
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a presença de pontos quentes diminui devido ao aumento da transferência de
calor por convecção, e a quantidade de zonas estagnadas também é reduzida,
praticamente desaparecendo quando N=240 rpm (LE et al., 2017).
Estes efeitos geram o aumento da taxa de reação, pela maximização do efeito
de mistura. Isso pode ser observado pela redução de Mn quando a velocidade
de agitação aumenta. Entretanto, observa-se que com o aumento da
velocidade de rotação cresce também o valor de PDI, que é indesejável. Dessa
forma, a velocidade de rotação do impelidor é entendida como um parâmetro
chave para o controle da microestrutura do polímero (LE et al., 2017).

f) Predição de um thermal runaway
Uma das aplicações mais vantajosas dos estudos de CFD se refere à simulação
de

condições

de

processo,

que

não

podem

ser

reproduzidas

experimentalmente devido à questões de segurança. Um dos cenários
aplicáveis consiste em um dos eventos mais desastrosos que acontecem em
reações de polimerização, conhecido como thermal runaway, termo
comumente utilizado para o descontrole total da reação tomando proporções
imprevisíveis.
Rudniak et al. (2004) desenvolveram um estudo em CFD para indicar o
posicionamento de pontos quentes (hot-spots) na mistura reacional,
possibilitando a elaboração de um método para detecção de um runaway
através do critério da divergência, que foi desenvolvido para delimitar limites
descontrolados em reatores químicos (STROZZI et al., 1999, apud MILEWSKA;
RUDNIAK; MOLGA, 2005; ZALDIVAR et al., 2003, apud MILEWSKA;
RUDNIAK; MOLGA, 2005).
Este estudo realizou uma série de simulações baseadas em duas reações
exotérmicas, sendo uma esterificação em sistema homogêneo e uma hidrólise
em sistema heterogêneo, adotando temperatura do fluido refrigerante da
jaqueta constante em ambos os casos. As respostas do modelo foram
validadas com base nos resultados experimentais medidos em um reator
calorímetro piloto. Para que fosse possível esta detecção antecipada, foram
empregadas múltiplas medições de temperatura, sendo que os pontos chaves
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para o sucesso da predição do evento foram a localização e o número de
sensores aplicados ao sistema (RUDNIAK et al., 2004).
Rudniak et al. (2004) conseguiram verificar com o uso do CFD os perfis de
velocidades, temperaturas e concentrações dos reagentes dentro do reator,
que possibilitaram a análise da influência dos pontos de não uniformidade da
mistura, que geraram consequentes pontos de não uniformidade de
temperatura pela exotermia da reação, e por sua vez promovem a propagação
do runaway. A figura 25 mostra os contornos de velocidades (a) e os vetores
de velocidade (b) obtidos na simulação 3D do reator calorímetro, evidenciando
a não uniformidade do sistema.
Figura 25 - Contornos de velocidade e vetores de velocidade obtidos na simulação 3D do
reator calorímetro piloto.

Fonte: Rudniak et al.(2004).

Este estudo se mostrou uma excelente ferramenta para segurança de
processo, podendo ser aplicado a reatores industriais, indicando zonas mortas
e não uniformidades de temperatura no sistema, que são os pontos críticos
para melhoria do processo e instalação de sistemas de detecção de distúrbios.

3.5.3 Avanços tecnológicos utilizando CFD

Além das diversas aplicações do CFD apresentadas nos itens anteriores, esta
ferramenta também vem sendo empregada em outros avanços tecnológicos
representativos, dentre os quais podem ser citados os estudos envolvendo o efeito da
micromistura e a intensificação de reações.
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Nesta linha de trabalhos, Han et al. (2012) desenvolveram um estudo em CFD
sobre o efeito de micromistura aplicado a fluidos viscosos, avaliando este
comportamento na seletividade da geração de um produto final que sofre concorrência
com reações paralelas. O estudo mostrou que a micromistura foi favorecida em fluidos
de baixa viscosidade sob alta velocidade de agitação, o que aumentou a taxa da
reação e desfavoreceu a formação do subproduto indesejável. De maneira similar,
também foi mostrada a influência do ponto de alimentação na formação de
subprodutos.
Já na linha de trabalhos que abordam a intensificação de reações, Janajreh,
ElSamad

e

Hussain

(2017)

estudaram

a

intensificação

do

processo

de

transesterificação para a produção de biodiesel através do mecanismo sônico, que
reduz drasticamente o tempo de reação. Esse mecanismo consiste na criação de
microbolhas que aumentam a área de superfície interfacial de reação e na presença
de pontos de alta temperatura e turbulência localizados onde há a implosão das
microbolhas, que resultam em um aumento expressivo da cinética da reação. Por fim,
este trabalho mostrou a viabilidade de utilização da ferramenta CFD para simulação
da transesterificação intensificada, que demonstrou ser uma importante estratégia
para otimização deste tipo de processo, podendo também ser atrelado futuramente à
otimização de reatores aplicados à processos intensificados.
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4 METODOLOGIA
A metodologia a seguir apresenta os detalhes construtivos do sistema real
estudado e das demais geometrias sugeridas para o impelidor deste reator, utilizando
a ferramenta CFD para a melhoria do grau de agitação do reator e atendimento aos
objetivos propostos.
4.1 Reator piloto
O sistema reacional em estudo é composto por um reator piloto de 20 litros,
três impelidores tipo turbina com 3 pás curvas inclinadas cada, e uma serpentina
interna axial. As fotos do conjunto podem ser observadas na fotografia 1.

Fotografia 1 - Conjunto reacional em estudo (a esquerda o impelidor, e a direita o interno do
reator e sua serpentina axial).

Fonte: Elaboradas pela autora.

O reator em estudo também possui uma camisa externa, pela qual é realizada
a operação de aquecimento e resfriamento do sistema via óleo térmico. A serpentina
interna apresentada na fotografia 1 é acionada apenas em caso de emergência,
promovendo maior eficiência da operação de resfriamento em caso de descontrole
das reações de polimerização.

60

Para este estudo, não foram abordados os estudos térmicos do sistema. Dessa
forma, a serpentina foi utilizada na simulação apenas para avaliação de sua
interferência fluidodinâmica no sistema. Os demais acessórios do reator, que podem
ser observados na fotografia 1, como aspersor de gases e tubos de injeção de matériaprima, foram desconsiderados da simulação.
4.2. Condições de processo
Para a elaboração da simulação foram utilizados três itens como dados de
entrada: a densidade e a viscosidade do fluido, sendo estes função da temperatura
do sistema, e a velocidade de rotação do impelidor.
Com o objetivo de analisar o comportamento de um fluido que apresentasse
perfil de escoamento laminar, adotou-se como fluido de estudo o 4-poliglicerol, que é
um intermediário importante para a cadeia de ésteres, e apresenta viscosidade
elevada. Para a obtenção dos dados de viscosidade e densidade desde fluido, foram
utilizadas curvas já previamente desenvolvidas pelo setor de pesquisa e
desenvolvimento da empresa Oxiteno S/A, a partir de amostras de produções
anteriores deste item. As curvas de densidade e viscosidade do fluido em função da
temperatura podem ser visualizadas nas figuras 26 e 27, respectivamente.

Densidade (kg/m³)

Figura 26 - Curva de densidade em função da temperatura do fluido 4-poliglicerol.
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Figura 27 - Curva de viscosidade em função da temperatura do fluido 4-poliglicerol.
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Para a análise da influência da densidade e viscosidade no perfil fluidodinâmico
do sistema, serão abordadas os valores correspondentes às temperaturas de 40, 60
e 80ºC.
O motor aplicado ao conjunto de agitação possui rotação original de 1680 rpm,
com redução para velocidade máxima de rotação de 300 rpm. Neste estudo será
abordada a influência da variação da rotação do impelidor no comportamento
fluidodinâmico do sistema, adotando como velocidades de estudo: 100, 200 e 300
rpm.
4.3 Construção do modelo
A modelagem matemática do fluido dentro do tanque de mistura é descrita
pelas equações de conservação de massa e momentum, aplicando o termo
correspondente às forças centrifuga e de Coriolis, representadas pelas equações 11
e 12 descritas no item 3.4.1.
Para a construção do modelo numérico, três geometrias foram estudadas,
sendo a primeira delas composta pelo reator original apresentado no item 4.1, e a
segunda e a terceira geometrias relativas à propostas para melhoria do perfil
fluidodinâmico do sistema, dadas as condições impostas à simulação.
Para cada uma das geometrias, utilizou-se o software Solidworks para a criação
do desenho 3D do sistema, aplicado como base da geometria da simulação no
software ANSYS CFX 18.2, o qual foi utilizado para todas as simulações deste
trabalho.
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A partir da definição de cada geometria, adotando-se o padrão do software, que
utiliza malha não-estruturada e integralmente tetraédrica, criou-se automaticamente
uma primeira malha, a partir da qual foi realizado o estudo de independência de malha,
visando, assim, determinar qual a densidade de malha mínima capaz de gerar um
resultado numérico que não dependa de maiores refinos da malha utilizada.
Neste estudo, utilizou-se como parâmetro para avaliação da independência de
malha o torque do impelidor assim como adotado por outros autores como Galeazzo
(2005) e Cides, Gomez e Cekinski (2015), sendo que tal parâmetro é extraído
diretamente da simulação. Nesta avaliação, considerou-se como fluido o 4-poliglicerol,
utilizando a densidade e viscosidade correspondentes à temperatura de 40ºC, com
velocidade de rotação de 100 rpm para todos os casos avaliados, variando o tamanho
máximo do elemento da malha de 0,004 a 0,08 m.
Todas as simulações foram realizadas considerando escoamento monofásico
incompressível em estado estacionário. O regime de escoamento foi definido a partir
do número de Reynolds descrito na equação 1, admitindo-se regime laminar para
todas os casos simulados. Como condições de contorno foram adotados o não
escorregamento em todas as superfícies do tanque, serpentina e impelidor, e também
a condição de superfície plana no topo do tanque.
Para a simulação da interface entre domínios, foi utilizada a abordagem de
múltiplos sistemas de referência (Frozen Rotor), na qual o tanque e a serpentina foram
determinados como domínios estáticos, e foram criados três volumes cilíndricos ao
redor de cada impelidor como domínios rotativos. Na configuração do CFD, foi
adotado um esquema de discretização de alta ordem (High Resolution), e como
critério de convergência utilizou-se RMS (Root Mean Square) menor que 10-5, visando
garantir que os erros residuais associados ao método não sejam significativos.
4.4 Impelidores estudados
A primeira geometria estudada, denominada geometria 1, é composta pelo
reator original, pela serpentina axial, e por três impelidores tipo turbina, com três
conjuntos de pás curvas inclinadas cada um. Para a dimensão do domínio rotativo,
foram adotados cilindros com raio de 5,8 mm maior que o raio do impelidor, o que
correspondente a cerca de 10% deste raio. As figuras 28 e 29 ilustram com mais
detalhes a geometria 1.
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Figura 28 - Desenho 2D da geometria 1 em estudo.

Fonte: Adaptado da documentação técnica do fabricante do reator.

Figura 29 - Desenho completo 3D da geometria 1 com a divisão entre os domínios
estático e rotativo (esquerda), e os detalhes do impelidor (direita).

Fonte: Elaborado pela autora (Design Modeler).
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Com base nos resultados obtidos para a geometria original estudada, foram
propostos dois novos impelidores, visando melhorar o desempenho da agitação para
fluidos de maior viscosidade, com operação em regime laminar. Um ponto importante
que foi levado em consideração foi a presença da serpentina axial no sistema original,
sendo este um acessório que, mesmo interferindo no perfil de agitação, não poderia
ser removido por questão de segurança. Dessa forma, optou-se por não utilizar
impelidores que interferissem neste item, como impelidores tipo âncora que
utilizassem raspadores, por exemplo.
Para a segunda geometria estudada, denominada geometria 2, foi adotado um
conjunto de 3 impelidores do tipo pás retas inclinadas a 45º, dessa vez com 4 pás
cada. Para o dimensionamento das pás, adotou-se o mesmo comprimento da pá,
largura (parte mais larga da pá original) e espessura da geometria original, e também
o mesmo critério para a dimensão do domínio rotativo, adotando-se cilindros com raio
de 6 mm maior do que o impelidor.
Este tipo de impelidor apresenta bom desempenho tanto com fluidos de baixa
viscosidade quanto com fluido média a alta viscosidade, o que fornece uma boa
alternativa para aplicações multipropósito como essa (GONZALEZ, 2015). As figuras
30 e 31 ilustram com mais detalhes a geometria 2 em estudo.
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Figura 30 - Desenho 2D da geometria 2 em estudo.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 31 - Desenho completo 3D da geometria 2 com a divisão entre os domínios estático
e rotativo (esquerda), e os detalhes do impelidor (direita).

Fonte: Elaborado pela autora (Design Modeler).
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Para a terceira geometria, denominada geometria 3, tomou-se por base o
dimensionamento da geometria 2, porém aumentou-se o diâmetro do impelidor em 20
mm, em busca de tornar o impelidor ainda mais adequado para aplicação em regime
laminar (JOAQUIM JR et al., 2007). As figuras 32 e 33 ilustram com mais detalhes a
geometria 3 em estudo.

Figura 32 - Desenho 2D da geometria 3 em estudo.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 33 - Desenho completo 3D da geometria 3 com a divisão entre os domínios estático
e rotativo (esquerda), e os detalhes do impelidor (direita).

Fonte: Elaborado pela autora (Design Modeler).

4.5 Plano de simulação
A partir das variáveis descritas no item 4.2, estipulou-se um planejamento de
simulações a ser realizado para cada geometria, descrito a seguir na tabela 3.

Tabela 3 - Plano de simulações por geometria testada.
Rotação

Densidade

Viscosidade

Re

Re

Re

(rpm)

(kg/m³)

(cp)

(Geom. 1)

(Geom. 2)

(Geom. 3)

1

100

1279

13160

3

3

4

2

100

1266

2300

18

18

23

3

100

1253

593

69

68

89

4

200

1279

13160

6

6

8

5

200

1266

2300

36

35

46

6

200

1253

593

138

136

178

7

300

1279

13160

10

9

12

8

300

1266

2300

54

53

70

9

300

1253

593

206

204

267

Simulação

Fonte: Elaborado pela autora.
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Para a realização das simulações, foi necessário primeiramente definir o regime
de escoamento do sistema a ser estudado. A partir das condições de entrada da
simulação (densidade, viscosidade e velocidade de rotação do impelidor) e dos
diâmetros de cada um dos impelidores testados, obteve-se o número de Reynolds do
sistema, utilizando a equação 1 descrita no item 3.3.1.
Os valores de número de Reynolds apresentados na tabela 3 mostram que o
escoamento é laminar (Re < 10) para todas as condições de rotação na condição de
maior viscosidade (13160 cp) para as geometrias 1 e 2, ficando no início da zona de
transição (10 < Re < 10000) apenas para a condição de rotação a 300 rpm utilizando
a geometria 3 (JOAQUIM JR et al., 2007). Para todas demais viscosidades e rotações
considerando as três geometrias testadas, o escoamento também fica na zona de
transição, porém muito próximo da faixa de escoamento laminar. Dessa forma, todas
as simulações foram realizadas adotando como premissa este padrão de escoamento.
Através das simulações, foram obtidas as seguintes respostas:


Contornos e linhas de velocidade;



Linhas e vetores de fluxo;



Formação de zonas mortas;



Índice de uniformidade das velocidades (índice gama);



Potência consumida pelo agitador.

Os contornos e linhas de velocidade, e as linhas e vetores de fluxo foram
obtidos diretamente através dos resultados das simulações. Já para a avaliação da
formação de zonas mortas, índice gama e potência consumida pelo agitador, foram
necessárias algumas equações adicionais.
Para a avaliação do número de potência e da potência consumida, foram
utilizadas, respectivamente, as equações 2 e 7 descritas nos itens 3.3.1 e 3.3.2,
tomando como base o valor de torque calculado pelo software ANSYS CFX 18.2.
Para a análise da zona morta, foi utilizada a equação 8 descrita no item 3.3.2,
sendo as frações dos volumes mortos e os volumes totais de cada domínio obtidos
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diretamente da simulação, e considerando como volume morto as zonas com
velocidade inferior a 0,01 m/s.
Já no estudo do índice de uniformidade, foram utilizadas as equações 9 e 10
descritas no item 3.3.2, tomando como variáveis de análise as velocidades local e
média do fluido em cada domínio (estático e rotativo) em relação ao volume, que
também são dados extraídos a partir da simulação.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Estudo de independência de malha
Um ponto importante a ser considerado para a validade das simulações
realizadas é o estudo de independência de malha. A tabela 4 e a figura 34 apresentam
os resultados dos estudos de independência de malha para as geometrias 1, 2 e 3
estudadas, tendo como critério de comparação o torque do impelidor.
Tabela 4 - Resultados dos estudos de independência de malha das geometrias 1, 2 e 3.
Tamanho do

Geometria 1

Geometria 2

Geometria 3

Nº de

Torque

Nº de

Torque

Nº de

Torque

Elementos

(N.m)

Elementos

(N.m)

Elementos

(N.m)

0,08

-

-

2,2E+05

1,12

2,2E+05

1,65

0,05

-

-

2,8E+05

1,14

2,8E+05

1,68

0,01

1,9E+05

0,66

6,0E+05

1,19

6,0E+05

1,76

0,009

2,5E+05

0,73

9,2E+05

1,21

9,2E+05

1,79

0,008

3,3E+05

0,70

9,7E+05

1,21

9,7E+05

1,79

0,007

4,5E+05

0,76

1,7E+06

1,24

1,7E+06

1,84

0,006

7,7E+05

0,77

1,9E+06

1,25

1,9E+06

1,84

0,005

9,7E+05

0,77

2,3E+06

1,23

2,4E+06

1,85

0,004

1,8E+06

0,79

2,6E+06

1,25

2,6E+06

1,84

elemento (m)

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 34 - Estudo de independência de malha das geometrias 1, 2 e 3.
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Fonte: Elaborado pela autora.
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Neste estudo, utilizou-se tamanhos de elementos que variaram de 0,004 a 0,01
m para a geometria 1, e 0,004 a 0,08 m para as geometrias 2 e 3. Não foi possível o
uso de elementos maiores que 0,01 m para a geometria 1, devido à inconsistências
na formação da malha que geraram alertas na simulação. Malhas com elementos
inferiores a 0,004 m também não puderam ser avaliadas para nenhuma das
geometrias, por resultarem em um número de elementos maior que 3 milhões, sendo
esta a restrição computacional do sistema utilizado.
No estudo para a geometria 1, observou-se variação nos resultados de torque
para as análises com número de elementos inferior a 450 mil, sendo tal variação da
ordem de 0,1 N.m, que corresponde a cerca de 15% comparando as malhas com
número de elementos superior a este valor. Para as malhas com maior número de
elementos, os resultados de torque apresentaram maior estabilidade, com variações
de 0,01 N.m, ou seja, aproximadamente 3% comparando com as malhas menos
refinadas.
O estudo de independência de malha da geometria 2 apresentou variação
significativa para as malhas com número de elementos inferior a 600 mil, gerando
variação de torque da ordem de 0,13 N.m, que corresponde a cerca de 10%
comparando com as malhas com maior número de elementos. Para as malhas mais
refinadas, nota-se os valores tendem a estabilização, sendo que nesses casos a
variação foi de apenas 0,02 % (0,002 N.m) comparando com as malhas mais
grosseiras.
De maneira similar, para o estudo da geometria 3 também observou-se uma
variação mais pronunciada nos resultados de torque para as malhas com menos de
600 mil elementos, sendo tal variação em torno 0,18 N.m, que corresponde a cerca
de 10% comparando com as malhas com número maior de elementos. Para estas
malhas, tal variação apresenta tendência a estabilização, sendo a variação da ordem
de 0,4% (0,008 N.m) comparando com as malhas com menos elementos.
Diante desses resultados, e levando em consideração a restrição da
quantidade de elementos e o esforço computacional, que leva a longos tempos de
simulação para as malhas com elementos menores que 0,005 m, optou-se por adotar
este valor como o tamanho de elemento padrão para as três geometrias estudadas,
visto que a variação entre os resultados gerados pelas malhas com elementos
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menores que este valor foi de apenas 3% para a geometria 1, 1% para a geometria 2
e 0,1% para a geometria 3.
As figuras 35, 36 e 37 mostram a malha final construída para as geometrias 1,
2 e 3, respectivamente, nas quais podem ser vistas também as divisões entre os
domínios estático e rotativo em cada um dos casos.

Figura 35 - Malha adotada para a geometria 1.

Fonte: Elaborado pela autora (Mesh).
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Figura 36 - Malha adotada para a geometria 2.

Fonte: Elaborado pela autora (Mesh).

Figura 37 - Malha adotada para a geometria 3.

Fonte: Elaborado pela autora (Mesh).
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A qualidade da malha de cada geometria foi avaliada levando em consideração
três

parâmetros

principais:

Skewness

(assimetria),

Orthogonal

quality

(ortogonalidade) e Aspect ratio (relação de aspecto).
A assimetria é uma das principais medidas de qualidade para uma malha, que
determina quão próximo do ideal (isto é, equilateral ou equiangular) é uma face ou
célula. Para que uma malha seja considerada boa, esta deve ter assimetria inferior a
0,8. Malhas com qualidade muito boa tem assimetria na faixa de 0,25 a 0,5, e malhas
com assimetria menor que 0,25 são consideradas excelentes (ANSYS, 2015).
A ortogonalidade de malha está relacionada com a proximidade dos ângulos
entre faces de elementos adjacentes ou bordas de elementos adjacentes a um ângulo
ótimo (por exemplo, 90º para elementos de face quadrilateral e 60º para elementos de
faces triangulares). Malhas são consideradas boas quando tem ortogonalidade entre
0,2 e 0,69, muito boas quanto este parâmetro fica na faixa de 0,7 a 0,95, e excelentes
entre 0,96 e 1,00 (ANSYS, 2015).
O conceito de relação de aspecto de malha (aspect ratio) é a medida do
alongamento de uma célula, definida como é a razão entre a maior e a menor aresta
do elemento. Para uma malha com boa qualidade, este parâmetro deverá ser menor
que 40, porém valores superiores a 50 podem ser usuais nas regiões da camada limite
(ANSYS, 2009, 2015).
A malha final construída para a geometria 1 teve um total de aproximadamente
1 milhão de elementos. Os resultados médios de assimetria, ortogonalidade e relação
de aspecto de malha foram, respectivamente, 0,23, 0,77 e 1,9, mostrando assim que
a malha apresenta boa qualidade.
As geometrias 2 e 3 apresentaram malhas com um total de aproximadamente
2,3 milhões de elementos, com resultados médios de assimetria, ortogonalidade e
relação de aspecto de malha de, respectivamente, 0,22, 0,78 e 1,8, para ambas as
geometrias. Dessa forma, estas malhas também demonstram qualidade satisfatória.
5.2 Respostas das simulações
A partir do plano descrito na tabela 3, foram executadas uma série de
simulações variando em cada uma delas a velocidade de rotação do impelidor (100,
200 e 300 rpm), a densidade e viscosidade do fluido correspondentes a cada
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temperatura indicada (40, 60 e 80ºC), conforme curvas apresentadas nas figuras 26
e 27. A partir das simulações, encontrou-se como resultados os contornos e linhas de
velocidade, vetores e linhas de fluxo (streamlines), percentuais de volume morto,
índice gama e potência consumida para cada um dos casos.
5.2.1 Contornos de velocidade
5.2.1.1

Contornos de velocidade – Geometria 1

Os quadros 1 e 2 mostram a variação dos contornos de velocidade do fluido
em agitação para a geometria 1, através dos planos YZ (corte vertical) e XZ (corte
horizontal), respectivamente. Cada quadro apresenta a mudança dos contornos com
diferentes velocidades de rotação do impelidor, e também diferentes densidades e
viscosidades do fluido.
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Quadro 1 - Contornos de velocidade do plano YZ para as simulações da geometria 1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 2 - Contornos de velocidade do plano XZ para as simulações da geometria 1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

A primeira linha dos quadros 1 e 2 mostram os contornos de velocidade do
fluido na condição de maior viscosidade testada (13160 cp), com fluxo essencialmente
laminar. Nesta viscosidade, observa-se que em todas as condições de agitação, as
velocidades do fluido são altas apenas na região próxima ao impelidor, sendo que a
velocidade se propaga apenas um pouco além desta região, decaindo rapidamente

78

conforme o fluido se aproxima da serpentina, mostrando uma zona de estagnação do
fluido bastante crítica conforme este se distancia do impelidor. Este tipo de
comportamento representa o chamado “efeito caverna”, onde a agitação só é
representativa em regiões próximas ao impelidor, sendo bastante deficiente nos
demais pontos (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
Na segunda linha dos quadros 1 e 2, observa-se os contornos de velocidade
do fluido em uma viscosidade intermediária (2300 cp), já apresentando ligeira
alteração no padrão de velocidades em comparação com os contornos do fluido mais
viscoso.
Nesta condição, já se observa boa agitação do fluido na região próxima ao
impelidor, e melhora na propagação da velocidade um pouco além desta região.
Conforme se eleva a velocidade de agitação, observa-se um aumento progressivo da
velocidade do fluido em regiões pouco mais distantes do impelidor e também na área
situada entre os impelidores, de maneira mais representativa em comparação com o
fluido mais viscoso. Entretanto, de maneira similar ao observado nas simulações com
o fluido mais viscoso, a velocidade do fluido decai rapidamente conforme aumenta a
distância do impelidor, mostrando uma parcela considerável do reator com deficiência
no perfil de agitação.
Na terceira linha dos quadros 1 e 2, observa-se os contornos na condição
menos viscosa do fluido (593 cp). Nesta condição, já se nota uma melhora significativa
do perfil de agitação, tanto na região próxima ao impelidor, apresentando uma
agitação melhor nas regiões do fundo do reator e entre os impelidores, quanto nas
regiões mais distantes dos impelidores, mostrando que nestes casos a velocidade se
propaga conseguindo ultrapassar a barreira da serpentina. Conforme se aumenta a
velocidade da rotação do impelidor, o aumento da velocidade do fluido em regiões
mais distantes do impelidor fica cada vez mais pronunciado, com melhor perfil de
agitação a 300 rpm.
De maneira similar às observações de Cides, Gomez e Cekinski (2015) e Ding
et al. (2010) em seus respectivos trabalhos, nota-se também neste estudo que os
contornos de velocidade encontrados para todas as condições simuladas apresentam
severos problemas devido, sobretudo, ao uso de impelidores inadequados para a
aplicação requerida. Diante deste problema, estudou-se outros dois impelidores para

79

esta aplicação, buscando alternativas que se adequassem melhor à operação em
regime laminar, mas que não interferissem na instalação da serpentina interna.
5.2.1.2

Contornos de velocidade – Geometria 2

Os quadros 3 e 4 mostram os contornos de velocidade para a geometria 2.

Quadro 3 - Contornos de velocidade do plano YZ para as simulações da geometria 2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 4 - Contornos de velocidade do plano XZ para as simulações da geometria 2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

Na geometria 2, observa-se que todos os casos tiveram maior propagação das
velocidades em comparação com a geometria 1. Para as simulações de maior
viscosidade (13160 cp), há um ligeiro aumento da propagação da velocidade em
comparação com a geometria 1, tanto na região entre impelidores quanto nas regiões
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mais distantes destes. O efeito da propagação da velocidade passa a sofrer influência
pela velocidade de rotação, mas ainda de maneira discreta.
Nas simulações com o fluido de viscosidade intermediária (2300 cp), nota-se
melhora relevante dos contornos de velocidade em comparação com a primeira
geometria, sendo que o efeito da propagação passa, nestes casos, a ser mais
evidente, atingindo maiores velocidades em trechos mais distantes do impelidor. A
influência da velocidade de rotação também passa a ser mais representativa,
observando-se que para as velocidades de 200 e 300 rpm, já é possível verificar que
a velocidade começa a se propagar além da serpentina.
Para as simulações com o fluido de menor viscosidade (593 cp), nota-se grande
melhora dos contornos de velocidade em comparação com as demais viscosidades e
com a geometria 1. Observa-se um aumento relevante do efeito de propagação da
velocidade em todas as regiões do sistema, atingindo maiores velocidades, e
ultrapassando a interferência da serpentina em todas as velocidades de rotação
avaliadas. Conforme se eleva a velocidade da rotação do impelidor, o aumento da
velocidade do fluido em regiões mais distantes do impelidor fica cada vez mais
pronunciado, com melhor perfil de agitação a 300 rpm.
Ainda em busca da melhoria do perfil de agitação do sistema, uma terceira
geometria foi avaliada para esta aplicação, aumentando o diâmetro da impelidor da
geometria 2, e tornando-o mais próximo das características dos impelidores para
aplicação em regime laminar (GONZALEZ, 2015; PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA,
2004).
5.2.1.3

Contornos de velocidade – Geometria 3

Os quadros 5 e 6 mostram os contornos de velocidade para a geometria 3.
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Quadro 5 - Contornos de velocidade do plano YZ para as simulações da geometria 3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 6 - Contornos de velocidade do plano XZ para as simulações da geometria 3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

Na geometria 3, observa-se que todos os casos apresentaram melhora na
propagação das velocidades em comparação com as geometrias 1 e 2. Para as
simulações com o fluido com maior viscosidade (13160 cp), nota-se o aumento da
propagação de velocidades tanto na região entre impelidores quanto nas regiões mais
distantes destes. Esta mudança de perfil representa uma melhora relevante frente a
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geometria 1, e também representa ligeira melhora em comparação com a geometria
2, sofrendo ainda pouca influência pela velocidade de rotação.
Nas simulações com o fluido com viscosidade intermediária (2300 cp), percebese grande melhora dos contornos de velocidade em comparação com a geometria 1,
e também aumento significativo da propagação de velocidades em relação à
geometria 2, onde é possível se notar que tal propagação vai além da serpentina para
todas as velocidades de rotação estudadas. A influência desta velocidade também
passa a ser mais crítica, observando-se grande melhora dos contornos de velocidade
com seu aumento.
Os contornos de velocidade do fluido de menor viscosidade (593 cp) também
apresentaram grande melhora em comparação com as demais viscosidades e com
ambas as geometrias anteriores. Nota-se um aumento considerável do efeito de
propagação da velocidade em todas as regiões do sistema, atingindo maiores
velocidades até mesmo na região além da serpentina. Esse efeito de propagação
passa a ser ainda mais evidente com o aumento da velocidade de rotação do
impelidor, com melhor perfil de agitação a 300 rpm.
Dessa forma, observando-se o comportamento dos contornos de velocidade
das três geometrias estudadas, entende-se que a geometria 3 mostrou ter os melhores
resultados perante as demais, por apresentar um perfil mais homogêneo de
velocidades em todas as regiões do sistema, com maior propagação da velocidade
para regiões mais distantes do impelidor, sobretudo nos casos simulados com o fluido
com viscosidade intermediária e mais baixa, e também demonstrando ser mais
influenciada pelo aumento da velocidade de rotação do impelidor.
5.2.1.4

Linhas de velocidade

A partir dos contornos de velocidade estudados nos itens anteriores, foi
possível extrair dados quantitativos de velocidade do sistema para cada uma das
condições estudadas, possibilitando uma análise mais completa do comportamento
das velocidades.
O gráfico apresentado na figura 38 mostra o comportamento da velocidade
desde a extremidade da pá do impelidor até a parede do reator para cada uma das
geometrias, e considerando a maior viscosidade (13160 cp) e velocidade de rotação
(300 rpm) estudadas.
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Figura 38 - Linhas de velocidade para cada geometria para maior viscosidade e velocidade
de rotação.

Linhas de Velocidade (µ = 13160 cp, 300 rpm)

Velocidade (m/s)

2,0E+00
1,5E+00
1,0E+00
5,0E-01
0,0E+00
7,0E-02

9,0E-02

1,1E-01

1,3E-01

1,5E-01

Distância (m)
Geometria 1

Geometria 2

Geometria 3

Fonte: Elaborado pela autora.

Pela figura 38, é possível observar que na condição de maior viscosidade e
velocidade de rotação do impelidor, a geometria 1 apresentou a maior velocidade no
ponto da extremidade da pá, seguida pela geometria 3 e então pela geometria 2.
Conforme a distância em relação ao impelidor aumenta, a velocidade da fluido agitado
pelo impelidor da geometria 1 diminui de maneira mais rápida em comparação com
as demais geometrias. Pode-se notar também que a geometria 3 apresentou valores
mais altos de velocidade, sendo que esta decaiu mais lentamente em comparação às
demais geometrias.
Entretanto, na condição avaliada em que a viscosidade é mais alta, verifica-se
que a partir do ponto médio da distância entre o impelidor e a parede do reator (0,1
m), as três geometrias apresentam velocidades extremamente baixas, não havendo
mais diferença significativa entre elas. Este comportamento pode ser atribuído a
grande interferência que a serpentina interna causa na propagação da velocidade do
fluido.
De maneira análoga, o gráfico apresentado na figura 39 mostra o
comportamento da velocidade do fluido considerando a condição de viscosidade
intermediária (2300 cp) e maior velocidade de rotação (300 rpm).
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Figura 39 - Linhas de velocidade para cada geometria para viscosidade intermediária e
maior velocidade de rotação.

Linhas de Velocidade (µ = 2300 cp, 300 rpm)

Velocidade (m/s)

1,5E+00

1,0E+00

5,0E-01

0,0E+00
7,0E-02

9,0E-02

1,1E-01

1,3E-01

1,5E-01

Distância (m)
Geometria 1

Geometria 2

Geometria 3

Fonte: Elaborado pela autora.

Assim como observado para o caso de maior viscosidade, a figura 39 mostra
que para o caso de viscosidade intermediária, a geometria 1 também forneceu a maior
velocidade no ponto da extremidade da pá do impelidor, seguida pela geometria 3 e
então pela geometria 2.
De modo similar, também notou-se que para esta viscosidade, a velocidade do
fluido que utilizou a geometria 1 decaiu mais rapidamente em comparação às demais
geometrias, as quais a velocidade diminuiu de modo mais lento. Para a condição de
viscosidade intermediária, observou-se que a geometria 3 apresentou os maiores
valores de velocidade em grande parte dos pontos, mantendo esta característica
mesmo em regiões mais distantes do impelidor.
Este comportamento pode ser atribuído à melhor propagação da velocidade
para os casos de viscosidade mais baixa, porém ainda é evidente a interferência da
serpentina interna que causa grande redução das velocidades em distâncias maiores
que 0,1 m.
Outro comportamento que cabe ressaltar é a ligeira elevação da velocidade do
fluido apresentada nas geometrias 2 e 3 logo após a extremidade da pá. Este ponto
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equivale à separação entre os domínios estático e rotativo, não havendo significado
físico para tal aumento.
O gráfico apresentado na figura 40 mostra o comportamento da velocidade do
fluido considerando a condição de viscosidade mais baixa (593 cp) e maior velocidade
de rotação (300 rpm).

Figura 40 - Linhas de velocidade para cada geometria para viscosidade mais baixa e maior
velocidade de rotação.

Linhas de Velocidade (µ = 593 cp, 300 rpm)

Velocidade (m/s)

2,0E+00
1,5E+00
1,0E+00
5,0E-01
0,0E+00
7,0E-02

9,0E-02

1,1E-01

1,3E-01

1,5E-01

Distância (m)
Geometria 1

Geometria 2

Geometria 3

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 40 mostra que para o caso de viscosidade mais baixa, a geometria 1
também forneceu a maior velocidade no ponto da extremidade da pá do impelidor,
seguida pela geometria 3 e então pela geometria 2. Entretanto, para esta viscosidade
é possível observar que a velocidade diminuiu rapidamente com a distância do
impelidor tanto para a geometria 1 quanto para a 2, sendo o comportamento das
velocidades destas duas geometrias similar ao longo de todo o sistema.
Para a geometria 3, já se pode observar um comportamento distinto, com
velocidades mais altas em todo o sistema em comparação às geometrias 2 e 3, sendo
este comportamento atribuído à melhor propagação da velocidade para viscosidades
mais baixas.
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Pela figura 40, também é possível observar a influência da serpentina interna
na propagação da velocidade, que causa mudança do padrão das velocidades na
região próxima a 0,1 m, porém esta redução é menos expressiva em comparação aos
casos de viscosidade mais alta.
Assim como observado nos quadros 1 a 6, que apresentaram os contornos de
velocidade, é possível confirmar também através das linhas de velocidade que a
geometria 3 apresentou o melhor grau de agitação, demonstrado pela maior
propagação da velocidade do fluido no sistema comparando as três viscosidades
simuladas.
5.2.2 Linhas de fluxo (Streamlines)
5.2.2.1 Linhas de fluxo (Streamlines) – Geometria 1
Os quadros 7 a 10 mostram o perfil das linhas de fluxo 2D e 3D do fluido em
agitação para a geometria 1 estudada, através dos planos YZ (corte vertical) e XZ
(corte horizontal), variando as condições de entrada das simulações.
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Quadro 7 - Linhas de fluxo 2D (streamlines) do plano YZ para as simulações da geometria
1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 8 - Linhas de fluxo 2D (streamlines) do plano XZ para as simulações da geometria
1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 9 - Linhas de fluxo 3D (streamlines) do plano YZ para as simulações geometria 1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 10 - Linhas de fluxo 3D (streamlines) do plano XZ para as simulações da geometria
1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

A primeira linha dos quadros 7 a 10 mostram as linhas de fluxo do fluido de
maior viscosidade (13160 cp), variando a velocidade de rotação do impelidor. De
maneira análoga ao observado nos quadros 1 e 2 para as mesmas condições,
observa-se bom perfil de agitação apenas na região próxima ao impelidor, porém tanto
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na região do fundo do reator quanto nas regiões mais distantes e entre os impelidores,
nota-se que o fluido não apresenta boa agitação.
Esse comportamento se evidencia pelas poucas linhas de fluxo nestas regiões,
com perfil descontínuo, e pela estagnação do fluido na região entre a serpentina
interna e a parede do reator, descrita pelo perfil achatado das linhas. Este
comportamento mostra que a serpentina interna do reator dificulta ainda mais a
movimentação do fluido na condição de maior viscosidade, conforme também
observado nos contornos de velocidade. Para esses casos, não se observa mudança
significativa do perfil das linhas de fluxo com o aumento da velocidade de rotação.
A segunda linha dos quadros 7 a 10 mostram o perfil das linhas de fluxo do
fluido com viscosidade intermediária (2300 cp). Nesta condição já é possível notar a
melhora do perfil de agitação, tanto pela redução da viscosidade do fluido, quanto pelo
aumento da velocidade de agitação. Este comportamento pode ser observado com o
aumento das linhas de fluxo nas regiões do fundo do reator, entre impelidores e mais
distantes do impelidor. Percebe-se também maior continuidade das linhas de fluxo, e
também a propagação destas para a região além da barreira da serpentina,
principalmente nos casos de rotação maior que 200 rpm.
A terceira linha dos quadros 7 a 10 mostram as linhas de fluxo do fluido com
menor viscosidade (593 cp). Esta condição representa os melhores perfis de agitação
frente aos demais, no qual se observa o aumento das linhas de fluxo com padrão mais
homogêneo, conseguindo atingir a região além da serpentina em todas as condições
de rotação testadas, sobretudo na condição de maior velocidade (300 rpm).
Para fluidos como o abordado neste trabalho, que apresentam alta viscosidade,
não é aconselhável o uso de impelidores do tipo turbina, como já apontado por
Gonzalez (2015) e Paul, Atiemo-Obeng e Kreska (2004). O uso de impelidores deste
tipo para aplicações como esta, além de gerar o “efeito caverna” pontuado no item
3.3.1, geram perfis de fluxo achatados, como se viu em todos os casos simulados,
que resultam em uma agitação deficiente.
As simulações das linhas de fluxo da geometria 1 reforçam a importância da
melhoria do impelidor existente, substituindo-o por outro que seja apto à operação em
regime laminar, melhorando dessa forma o perfil de agitação do sistema. Dado que o
sistema é multipropósito, é importante pontuar que tal substituição não prejudicaria o
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desempenho de outras aplicações que operem em regime turbulento, e ainda
auxiliaria outras sínteses que apresentem variação representativa de viscosidade
durante a reação (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
5.2.2.2 Linhas de fluxo (streamlines) – Geometria 2
Os quadros 11 a 14 mostram o perfil das linhas de fluxo 2D e 3D do fluido em
agitação para a geometria 2 estudada, através dos planos YZ (corte vertical) e XZ
(corte horizontal), variando as condições de entrada das simulações.
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Quadro 11 - Linhas de fluxo 2D (streamlines) do plano YZ para as simulações da geometria
2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

96

Quadro 12 - Linhas de fluxo 2D (streamlines) do plano XZ para as simulações da geometria
2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 13 - Linhas de fluxo 3D (streamlines) do plano YZ para as simulações da geometria
2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 14 - Linhas de fluxo 3D (streamlines) do plano XZ para as simulações da geometria
2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

Nas simulações com o fluido com viscosidade mais alta (13160 cp)
apresentadas nos quadros 11 a 14, é possível observar o aumento do número das
linhas de fluxo apenas na região próxima ao impelidor, decaindo conforme se distancia
desta região, indicando ainda a presença do “efeito caverna”. Entretanto, é evidente a
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melhora do perfil das linhas, que apresentam agora maior continuidade, e perfil menos
achatado em comparação à geometria 1.
Mesmo com essa melhora, ainda é possível notar que a serpentina representa
uma grande barreira para a agitação, o que pode ser observado pela baixa velocidade
do fluido nesta região, e a interferência gerada na continuidade das linhas de fluxo,
mostrando a deficiência da agitação na região entre a serpentina e a parede do reator.
Para esses casos, não se observa melhora significativa do perfil das linhas de fluxo
com o aumento da velocidade de rotação.
Os quadros 11 a 14 também mostram as simulações com o fluido de
viscosidade intermediária (2300 cp), nas quais nota-se a melhora do perfil de agitação
em comparação com a geometria 1 pela mudança da característica das linhas de
fluxo, que ficam mais homogêneas e menos achatadas. Nota-se também o aumento
das linhas de fluxo nas regiões do fundo do reator, entre impelidores e mais distantes
do impelidor, que apresentam maior continuidade, e conseguem se propagar além da
barreira da serpentina, principalmente nos casos de maior velocidade de rotação.
Nas simulações com o fluido de menor viscosidade (593 cp) apresentadas nos
quadros 11 a 14, observa-se melhora nos perfis de agitação frente à geometria 1,
observada pelo aumento das linhas de fluxo com perfil ainda menos achatado e mais
homogêneo, conseguindo ultrapassar a barreira da serpentina em todas as condições
de rotação testadas, sendo o melhor caso referente à maior velocidade de rotação do
impelidor.
5.2.2.3 Linhas de fluxo (streamlines) – Geometria 3
Os quadros 15 a 18 mostram o perfil das linhas de fluxo 2D e 3D do fluido em
agitação para a geometria 3 estudada, através dos planos YZ (corte vertical) e XZ
(corte horizontal), variando as condições de entrada das simulações.
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Quadro 15 - Linhas de fluxo 2D (streamlines) do plano YZ para as simulações da geometria
3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 16 - Linhas de fluxo 2D (streamlines) do plano XZ para as simulações da geometria
3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 17 - Linhas de fluxo 3D (streamlines) do plano YZ para as simulações da geometria
3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 18 - Linhas de fluxo 3D (streamlines) do plano XZ para as simulações da geometria
3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

Na primeira linha dos quadros 15 a 18, pode-se observar os perfis das linhas
de fluxo do fluido de maior viscosidade (13160 cp), variando a velocidade de rotação
do impelidor. De maneira similar ao comportamento observado na geometria 2,
também nota-se o aumento do número de linhas de fluxo na região próxima do
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impelidor, porém para a geometria 3 esta região de prolonga um pouco mais pelo
aumento do diâmetro do impelidor.
A linhas de fluxo também se mostram mais contínuas e menos achatadas em
comparação a geometria 1, porém ainda se observa que a serpentina se mostra uma
interferência consistente ao perfil do fluxo para o fluido com alta viscosidade, não
apresentando melhora significativa mesmo com o aumento da velocidade de rotação.
Nas simulações com o fluido com viscosidade intermediária (2300 cp)
apresentadas nos quadros 15 a 18, percebe-se melhora relevante do perfil de agitação
em comparação com as geometrias 1 e 2, com o aumento das linhas de fluxo em
todas as regiões do reator, tornando o sistema mais homogêneo. As linhas de fluxo
também passam a romper a barreira da serpentina para os casos com maior
velocidade de rotação, chegando com maior velocidade nesta região, devido ao
aumento do diâmetro do impelidor.
Para as simulações com o fluido de viscosidade mais baixa (593 cp), também
verifica-se melhora no perfis de agitação frente as geometrias 1 e 2, pelo aumento das
linhas de fluxo, neste caso com perfil menos achatado e mais homogêneo. Um outro
ponto relevante é que, para esta condição, as linhas de fluxo não só conseguem
ultrapassar a barreira da serpentina, mas também atingem a região além dela com
maior velocidade em comparação com as demais geometrias testadas, sendo este
efeito ainda mais pronunciado com o aumento da velocidade de rotação.
Assim, pela análise das linhas de fluxo (streamlines) das três geometrias,
constata-se que a geometria 3 também apresentou melhor desempenho, com
aumento no número de linhas de fluxo, perfil mais contínuo, menos achatado, e
distribuição mais homogênea, sobretudo nas condições de viscosidade mais baixa e
maior velocidade de rotação, em comparação com as demais geometrias testadas.
5.2.3 Vetores
5.2.3.1 Vetores – Geometria 1
Os quadros 19 e 20 mostram a variação do perfil dos vetores de fluxo do fluido
em agitação, em função da variação das condições de entrada da simulação, para a
geometria 1, através dos planos YZ (corte vertical) e XZ (corte horizontal),
respectivamente.
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Quadro 19 - Perfil de vetores do plano XZ para as simulações da geometria 1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 20 - Perfil de vetores do plano XZ para as simulações da geometria 1.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

A primeira linha dos quadros 19 e 20 mostra as variações do perfil dos vetores
do fluido com viscosidade mais alta (13160 cp), variando as condições de rotação do
impelidor. Para estas condições, observa-se maior concentração de vetores apenas
na área do domínio do impelidor. Nas demais áreas, nota-se que a densidade dos
vetores cai muito, ficando quase imperceptível nas regiões mais distantes, o que indica

107

deficiência no perfil de agitação. De maneira similar ao comportamento observado nas
análises dos contornos de velocidade e streamlines, não se observa melhora
significativa deste perfil com o aumento da velocidade de rotação para o fluido com
alta viscosidade.
Para o fluido com viscosidade intermediária (2300 cp), também nota-se maior
densidade de vetores na área do domínio do impelidores, porém há um ligeiro
aumento da densidade dos vetores na área em torno deste domínio, em comparação
aos resultados das simulações com o fluido com viscosidade mais alta. Nas áreas
mais distantes deste domínio, a densidade dos vetores cai, principalmente na região
além da serpentina. Este perfil comprova a deficiência no perfil de agitação já vista
nas análises anteriores.
Na terceira linha dos quadros 19 e 20, pode-se verificar o perfil dos vetores para
o fluido com viscosidade mais baixa (593 cp), que mostra maior concentração de
vetores no domínio do impelidor, porém também há aumento da densidade de vetores
nas regiões mais afastadas deste domínio em comparação aos resultados das demais
viscosidades.
Para esta viscosidade, também é possível verificar um aumento sutil no número
de vetores das áreas mais afastadas com a elevação da velocidade de rotação do
impelidor, verificando-se a presença de vetores na região além da serpentina.
5.2.3.2 Vetores – Geometria 2
Os quadros 21 e 22 mostram a variação do perfil dos vetores do fluido em
agitação, em função da variação das condições de entrada da simulação, para a
geometria 2, através dos planos YZ (corte vertical) e XZ (corte horizontal),
respectivamente.
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Quadro 21 - Perfil de vetores do plano XZ para as simulações da geometria 2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 22 - Perfil de vetores do plano XZ para as simulações da geometria 2.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

A primeira linha dos quadros 21 e 22 mostra as variações do perfil dos vetores
do fluido com viscosidade mais alta (13160 cp), variando as condições de rotação do
impelidor.

Para

estas

condições,

os

resultados

observados

apresentaram

comportamento similar aos da geometria 1, com grande concentração de vetores na
área do domínio do impelidor, porém com ligeiro aumento da quantidade de vetores
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na região ao redor deste domínio, entre os impelidores, no fundo do reator, e mais
rarefeita na região além da serpentina.
Para estas condições, não é possível verificar mudança significativa no perfil
dos vetores com o aumento da velocidade de rotação do impelidor, entretanto um
ponto que fica evidente comparando com os quadros 19 e 20 da geometria 1, é o
aumento da quantidade de vetores nas áreas mais distantes do impelidor para a
geometria 2.
Nas simulações para o fluido com viscosidade intermediária (2300 cp), também
observa-se maior concentração de vetores na região do domínio do impelidor, mas
nota-se aumento dessa concentração também nas áreas mais distantes do impelidor,
em comparação à simulação do produto mais viscoso e à geometria 1.
É possível notar também a influência da velocidade de rotação do impelidor na
concentração de vetores das áreas mais distantes do impelidor, que cresce conforme
essa velocidade aumenta, sendo os vetores agora evidentes na região além da
serpentina, o que mostra a melhoria do perfil de agitação da geometria 2 em
comparação com a geometria 1.
Na avaliação do fluido com viscosidade mais baixa (593 cp), nota-se grande
concentração de vetores no domínio do impelidor, e também o aumento da densidade
de vetores em todas as demais regiões do sistema.
Mesmo sendo nítido que a serpentina ainda apresenta uma grande
interferência ao fluxo, para esta condição também se observa a presença de vetores
de modo mais pronunciado na região entre a serpentina e a parede do reator,
sobretudo com o aumento da velocidade de rotação do impelidor.
Por estes fatores, é possível afirmar que o perfil de vetores da geometria 2 já
apresenta melhora em relação à geometria 1 para todas as condições avaliadas,
sendo esta melhora mais expressiva para a agitação do fluido com viscosidade
intermediária e baixa nas maiores velocidades de rotação do impelidor.
5.2.3.3 Vetores – Geometria 3
Os quadros 23 e 24 mostram a variação do perfil dos vetores de fluxo do fluido
em agitação, em função da variação das condições de entrada da simulação, para a
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geometria 3, através dos planos YZ (corte vertical) e XZ (corte horizontal),
respectivamente.

Quadro 23 - Perfil de vetores do plano XZ para as simulações da geometria 3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 24 - Perfil de vetores do plano XZ para as simulações da geometria 3.

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

1279 kg/m³, 13160 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

1266 kg/m³, 2300 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

1253 kg/m³, 593 cp,

100 rpm

200 rpm

300 rpm

Fonte: Elaborado pela autora.

Na primeira linha dos quadros 23 e 24, pode-se avaliar as variações do perfil
dos vetores do fluido com viscosidade mais alta (13160 cp), variando as condições de
rotação do impelidor. De maneira similar às análises das geometrias 1 e 2, nessas
condições também observa-se maior concentração de vetores apenas na área do
domínio do impelidor.
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Nas demais áreas, nota-se que a densidade dos vetores diminui, porém ainda
é perceptível nas áreas em torno deste domínio, entre os impelidores, no fundo do
reator, e, de forma mais tímida, na região além da serpentina. O perfil dos vetores,
entretanto, não parece ter mudança significativa com o aumento da velocidade de
rotação do impelidor, assim como também observado nas demais geometrias para
esta viscosidade.
Nas simulações para o fluido com viscosidade intermediária (2300 cp), nota-se
maior concentração de vetores na região do domínio do impelidor, e também o
aumento dessa concentração nas áreas mais distantes deste, em comparação à
simulação do produto mais viscoso e às demais geometrias.
Nesta condição, também fica mais evidente o aumento da concentração de
vetores com a elevação da velocidade de rotação do impelidor, sendo a simulação
com rotação de 300 rpm a que apresentou maior densidade de vetores nas regiões
mais distantes do impelidor, com presença mais pronunciada dos vetores na região
além da serpentina, mostrando a melhoria do perfil de agitação em relação às
geometrias anteriores.
Para as análises com o fluido de viscosidade mais baixa, pode-se observar
grande concentração de vetores não só no domínio do impelidor, mas também
aumento considerável desta densidade em todas as demais regiões do sistema.
Para esta condição, nota-se perfil bem mais homogêneo dos vetores em todo
o plano, com os vetores conseguindo ultrapassar de maneira mais nítida a barreira da
serpentina. Também é possível verificar a influência da velocidade de rotação do
impelidor no perfil de vetores, que mostram maior concentração nas condições de
maior velocidade de rotação do impelidor.
Diante dos perfis de vetores das três geometrias testadas, pode-se afirmar que,
assim como observado nas análises de contornos de velocidade e streamlines, a
geometria 3 apresentou o melhor perfil de agitação em comparação às demais
geometrias, demonstrado nesta análise pela maior densidade e homogeneidade dos
vetores, sobretudo para a agitação do fluido com viscosidade intermediária e baixa
em maiores velocidades de rotação do impelidor.
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5.2.4 Volume morto
A partir das simulações realizadas, e utilizando-se a equação 8 descrita no item
3.3.2, foi possível obter os valores dos percentuais de volume morto para cada um
dos casos simulados. Para a determinação dos parâmetros VMestatico e VMrotativo,
adotou-se como premissa que o volume é considerado morto quando a sua velocidade
é inferior a 0,01 m/s (ADAMS, 2009).
A Figura 41 mostra uma comparação das porcentagens de volume morto
formado nas simulações com o fluido na condição de viscosidade mais alta (13160
cp) para cada uma das geometrias estudadas.

Figura 41 - Comparação entre o volume morto de cada geometria considerando a agitação
do fluido com viscosidade mais alta em função da velocidade de rotação do agitador.

Volume morto (%), µ = 13160 cp
45
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40
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Velocidade de rotação (rpm)
Geometria 1

Geometria 2

Geometria 3

Fonte: Elaborado pela autora.

Pela figura 41 é possível observar que para as simulações realizadas com o
fluido na maior viscosidade simulada, a geometria 3 forneceu os menores percentuais
de volume morto para todas as velocidades de rotação do impelidor testadas, seguida
pela geometria 2, e só então a geometria 1.
De um modo geral, a geometria 3 reduz o volume morto em 7% em relação à
geometria 1 para a velocidade de rotação de 100 rpm, 15% para a velocidade de
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rotação de 200 rpm, e 13% para a velocidade de rotação de 300 rpm. Esta redução
não é tão pronunciada quando comparamos a geometria 2 com a geometria 1, sendo
de apenas 2% para a velocidade de rotação de 100 rpm, 4% para a velocidade de
rotação de 200 rpm, e 7% para a velocidade de rotação de 300 rpm.
A Figura 42 mostra uma comparação das porcentagens de volume morto
formado nas simulações com o fluido na condição de viscosidade intermediária (2300
cp) para cada uma das geometrias estudadas.

Figura 42 - Comparação entre a porcentagem de volume morto de cada geometria
considerando a agitação do fluido com viscosidade intermediária em função da velocidade
de rotação do agitador.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Através da figura 42 é possível notar que, assim como visto para as simulações
realizadas com o fluido com viscosidade mais alta, a geometria 3 também forneceu os
menores percentuais de volume morto para as simulações realizadas com o fluido
com viscosidade intermediária, para todas as velocidades de rotação do impelidor
testadas, seguida pela geometria 2, e só então a geometria 1.
A geometria 3 apresentou uma redução da porcentagem de volume morto de
7% em relação à geometria 1 para a velocidade de rotação de 100 rpm, 16% para a
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velocidade de rotação de 200 rpm, e 13% para a velocidade de rotação de 300 rpm.
Tal redução é menor quando comparamos a geometria 2 com a geometria 1, sendo
de apenas 4% para a velocidade de rotação de 100 rpm, 11% para a velocidade de
rotação de 200 rpm, e 5% para a velocidade de rotação de 300 rpm.
A Figura 43 mostra uma comparação das porcentagens de volume morto
formado nas simulações com o fluido na condição de viscosidade mais baixa para
cada uma das geometrias estudadas.

Figura 43 - Comparação entre o volume morto de cada geometria considerando a agitação
do fluido com viscosidade mais baixa em função da velocidade de rotação do agitador.
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A figura 43, assim como nos casos anteriores, mostra que a geometria 3
forneceu os menores percentuais de volume morto para as simulações realizadas com
o fluido com viscosidade mais baixa, para todas as velocidades de rotação do
impelidor testadas, seguida pela geometria 2, e só então a geometria 1. Entretanto,
para a condição de velocidade de rotação de 100 rpm, as diferenças entre as
porcentagens de volume morto foram bem mais pronunciadas em comparação às
demais velocidades de rotação testadas.
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A geometria 3 apresentou uma redução da porcentagem de volume morto de
16% em relação à geometria 1 para a velocidade de rotação de 100 rpm, 3% para a
velocidade de rotação de 200 rpm, e 2% para a velocidade de rotação de 300 rpm.
Tal redução é ainda menor quando comparamos a geometria 2 com a geometria 1,
sendo de apenas 10% para a velocidade de rotação de 100 rpm, e 1% para as
velocidades de rotação de 200 rpm e 300 rpm.
A análise de volume morto também aponta a geometria 3 como a melhor em
comparação com as demais testadas, apresentando maiores ganhos principalmente
nos casos de viscosidade intermediária e mais alta, e maior velocidade de rotação.
Pelo fato de o impelidor original ser projetado para operação com fluidos de menor
viscosidade, este ganho diminui quando se compara o percentual do volume morto
para o fluido de viscosidade mais baixa, porém tal ganho ainda se faz representativo.
5.2.5 Índice de uniformidade (índice gama)
Para cada um dos casos simulados, obteve-se o índice de uniformidade,
também chamado de índice gama, utilizando-se as equações 9 e 10 descritas no item
3.3.2, e tomando como variáveis de análise as velocidades local e média do fluido em
cada domínio (estático e rotativo) em relação ao volume, sendo estes dados extraídos
diretamente a partir da simulação.
A Figura 44 mostra uma comparação entre os resultados de índice gama
encontrados nas simulações do fluido na condição de viscosidade mais alta (13160
cp) em função da velocidade de rotação do impelidor para cada uma das geometrias
estudadas.
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Figura 44 - Comparação entre o índice gama de cada geometria considerando a agitação
do fluido com maior viscosidade em função da velocidade de rotação.
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Fonte: Elaborado pela autora.

O comportamento apresentado pela figura 44 mostra que a geometria 1
apresentou os maiores resultados de índice gama frente às demais, seguida pela
geometria 2 e então pela geometria 3, sendo que estas duas apresentaram resultados
semelhantes.
Por esta figura também é possível verificar que para o fluido com alta
viscosidade não há alteração representativa do índice gama aumentando a velocidade
de rotação, sendo que esta índice só variou entre 87,7 e 87,9 % para a geometria 1,
80,0 e 80,4% para a geometria 2, e 79,1 e 79,6% para a geometria 3, sendo a variação
máxima de apenas 0,5% com a mudança da rotação. Tais variações, entretanto, são
tão baixas que podem ser atribuídas a erros numéricos da simulação sem significado
físico.
Estes resultados apresentaram comportamento contrário ao esperado, visto
que as análises de contornos e linhas de velocidade, linhas e vetores de fluxo, e
volume morto mostraram que as geometrias 2 e 3 apresentaram melhor perfil em
comparação a geometria 1, justamente por proporcionarem melhor homogeneidade
do sistema, porém os resultados de índice gama mostram o oposto.
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Este comportamento pode ser atribuído ao fato de o índice gama utilizar em
seu cálculo o valor absoluto da velocidade, não levando em consideração se o perfil
é composto por velocidades uniformemente baixas ou altas. Dessa forma, os
resultados de volume morto prevalecem, sendo mais condizentes com a proposta
deste estudo.
A Figura 45 mostra uma comparação dos resultados de índice gama
encontrados nas simulações do fluido com viscosidade intermediária (2300 cp) em
função da velocidade de rotação do impelidor para cada uma das geometrias
estudadas.

Figura 45 - Comparação entre o índice gama de cada geometria considerando a agitação
do fluido com viscosidade intermediária em função da velocidade de rotação.
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Fonte: Elaborado pela autora.

De maneira semelhante ao observado na figura 44, a figura 45 também mostra
que a geometria 1 apresentou os maiores resultados de índice gama, seguida pela
geometria 2 e então pela geometria 3, sendo que estas duas também apresentaram
resultados praticamente coincidentes.
Assim como observado nas simulações com o fluido com viscosidade mais alta,
é possível notar que para o fluido com viscosidade intermediária também não há
influência representativa da velocidade de rotação no resultado de índice gama, que
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permanece praticamente constante em todos os casos. Com o aumento da velocidade
de rotação, o índice gama variou apenas entre 87,5 a 88,0 % para a geometria 1, entre
81,0 a 83,7% para a geometria 2, e 80,4 e 83,7% para a geometria 3, sendo que a
variação mais expressiva foi de 3,3% para esta última geometria. A baixa variação
pode ser igualmente atribuída a erros numéricos da simulação.
Quando se compara os resultados entre geometrias, estes mostram novamente
comportamento contrário ao esperado, pois as outras análises realizadas apresentam
melhora do perfil com a modificação da geometria, já os resultados deste índice vão
no sentido oposto. Este resultado pode indicar que, mesmo a geometria 1 tendo
apresentado maior homogeneidade, este perfil pode ser composto por velocidades
baixas.
A Figura 46 mostra uma comparação dos resultados de índice gama
encontrados nas simulações do fluido com viscosidade mais baixa em função da
velocidade de rotação do impelidor para cada uma das geometrias estudadas.

Figura 46 - Comparação entre o índice gama de cada geometria considerando a agitação
do fluido com viscosidade mais baixa em função da velocidade de rotação.
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Assim como observado para os fluidos com viscosidade mais alta e
intermediária, a figura 46 mostra que, para o fluido com viscosidade mais baixa, a
geometria 1 também apresentou os maiores resultados de índice gama, seguida pela
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geometria 2 e então pela geometria 3, sendo que estas duas também apresentaram
resultados praticamente coincidentes para todas as velocidades de rotação testadas.
De maneira análoga às outras viscosidades testadas, para o fluido de menor
viscosidade também não se observa alteração significativa dos resultados de índice
gama com o aumento da velocidade de rotação do impelidor, sendo que este índice
variou apenas entre 88,4 e 89,5% para a geometria 1, 84,5 e 85,6% para geometria
2, e 84,5 e 85,5% para a geometria 3. Novamente, pela baixa variação dos resultados,
pode-se atribuir tal diferença a erros numéricos da simulação sem significado físico.
Comparando os resultados entre geometrias, estes divergem do esperado, o
que pode ser um indicativo de que, embora a geometria 1 apresente maior
estabilidade, seu perfil de velocidades pode ser composto por velocidades baixas.
5.2.6 Potência consumida
A partir das simulações realizadas, foi possível encontrar o torque do sistema
para cada uma das geometrias testadas, e, através destes valores, obteve-se as
potências consumidas pelo impelidor em cada caso, utilizando-se a equação 7
apresentada no item 3.3.2. Os valores de potência foram então utilizados para obter
os valores dos adimensionais de potência (NPO), dados pela equação 2 apresentada
no item 3.3.1. A tabela 5 mostra os resultados de torque, potência e N PO para cada
uma das geometrias e condições testadas.
Tabela 5 - Resultados de torque, potência e NPO para cada uma das geometrias e condições
testadas.
µ (cp)

13160

2300

593

Rotação

Geometria 1
Torque

Potência

(N.m)

(W)

100

0,8

8,1

200

1,6

300

Geometria 2
Torque

Potência

(N.m)

(W)

81

1,2

13,0

32,8

82

2,5

2,4

75,2

84

100

0,1

1,6

200

0,4

300

Geometria 3
Torque

Potência

(N.m)

(W)

133

1,8

19,3

131

53,0

135

3,8

78,6

134

3,9

121,5

137

5,8

181,2

137

90

0,2

2,6

149

0,4

3,9

151

7,6

109

0,6

13,0

189

1,0

20,1

196

0,7

20,6

131

1,2

36,7

237

1,8

58,0

251

100

0,1

0,7

149

0,1

1,2

278

0,2

2,0

296

200

0,2

4,0

221

0,4

7,8

440

0,6

12,7

479

300

0,4

11,8

291

0,8

23,7

596

1,2

38,4

644

(rpm)

NPO

Fonte: Elaborado pela autora.

NPO

NPO
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Pelos resultados apresentados na tabela 5, pode-se observar em todas as
geometrias que o torque possui uma forte dependência da viscosidade do fluido,
aumentando substancialmente com o crescimento desde parâmetro. Também é nítida
a relação do torque com a velocidade da rotação do agitador, que cresce conforme se
aumenta tal velocidade. Dessa forma, os maiores valores de torque se deram com o
fluido com viscosidade mais alta (13160 cp), com grande variação em relação à
velocidade de rotação.
Comparando os valores de torque das três geometrias testadas, é possível
notar que a geometria 3 forneceu os maiores valores de torque para todas as
condições estudadas, seguida pela geometria 2, e então a geometria 1. Esta diferença
não é tão expressiva em baixa velocidade de rotação, porém fica mais evidente
conforme se aumenta essa velocidade. A maior diferença entre os resultados de
torque das três geometrias se deu com o fluido mais viscoso comparando-se a
geometria 1 e 3, chegando a um aumento 3,4 N.m, o que corresponde a um aumento
de 141%.
Com base nos resultados apresentados na tabela 5, nota-se também que
quanto maior a velocidade de rotação do impelidor, maior será a potência consumida.
Além disso, a potência também possui uma dependência expressiva da viscosidade
do fluido, estando esta correlacionada com a parcela relativa ao torque. Esta
dependência pode ser novamente comprovada pelos valores superiores de potência
consumida em todas as simulações realizadas com o fluido na condição de maior
viscosidade simulada.
A partir da comparação dos resultados de potência das três geometrias, notase que a geometria 3 forneceu os maiores valores de potência para todas as
viscosidades testadas, seguida pela geometria 2, e então a geometria 1. Esta
diferença não é tão expressiva em baixa velocidade de rotação, na qual os resultados
das três geometrias são quase coincidentes, porém fica mais evidente conforme essa
velocidade aumenta.
A influência da viscosidade do fluido nos resultados de potência também fica
mais clara quando se compara as três geometrias, sendo a maior diferença
encontrada referente ao fluido com viscosidade mais alta e com rotação de 300 rpm,
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que apresentou uma diferença de 106 W entre as geometrias 1 e 3, o que corresponde
a um aumento de 141%.
Estes resultados estão condizentes com o esperado, pois, levando em
consideração que a potência é diretamente proporcional ao torque, os resultados
encontrados acompanharam a mesma tendência desta outra grandeza. Além disso,
os maiores valores de torque e consumo de potência encontrados para a geometria
2, e sobretudo para a geometria 3, estão atrelados ao maior número de pás destas
geometrias (mudança de 3 para 4 pás por impelidor), e, no caso da geometria 3,
também ao aumento do diâmetro do impelidor (GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR et
al., 2007).
A partir dos valores de potência consumida, é possível correlacioná-la com a
geometria e as condições operacionais do sistema, através da equação do número
adimensional de potência. A figura 47 mostra a variação do adimensional NPO em
função do número de Reynolds (Re) para cada uma das geometrias testadas.

Figura 47 - Comparação do NPO em função de Re para cada geometria testada.
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Os resultados apresentados na figura 47 mostram que o adimensional NPO
apresenta dependência relevante com o número de Reynolds, sendo diretamente
proporcional a essa variável.
Pelos resultados da tabela 5, pode-se observar que o número de potência
apresenta forte dependência com a viscosidade do fluido, sendo inversamente
proporcional à esta variável. Este fato se comprova pelas simulações realizadas com
o fluido na condição de viscosidade mais alta, que apresentaram os menores números
de potência em comparação aos demais casos.
Este adimensional também é função da velocidade de rotação do impelidor,
sendo inversamente proporcional à esta velocidade ao quadrado. O efeito desta
variável, entretanto, se mostrou menos aparente, pois se observa o aumento do
número de potência mesmo elevando a velocidade de agitação, o que mostra que o
efeito da viscosidade prevalece. Este efeito se comprova com os resultados dos
números de potência nas simulações com o fluido de viscosidade mais baixa, que
apresentaram adimensionais com valores muito superiores aos demais casos.
Pelos resultados apresentados na figura 47, nota-se que a geometria 3
forneceu os maiores valores de NPO em todos os casos estudados, sendo tais
resultados pouco superiores aos da geometria 2, mas bastantes superiores aos da
geometria 1. Este comportamento se deve à similaridade entre as geometrias 2 e 3,
que diferem apenas em 20 mm no diâmetro do impelidor, o que levou a geometria 3 a
resultar em maiores consumos de potência, que refletem nos resultados de NPO. De
maneira similar, a geometria 1 forneceu os menores valores de NPO em todos os casos
estudados, fruto também dos menores consumos de potência dessa geometria
(GONZALEZ, 2015; JOAQUIM JR et al., 2007).
Comparando as três geometrias, o maior valor de NPO encontrado se refere ao
fluido com viscosidade mais alta com rotação de 300 rpm para a geometria 3, que
resultou em um NPO de 644. Para a mesma condição de viscosidade e velocidade, as
geometrias 1 e 2 resultaram em valores de NPO de 291 e 596, respectivamente.
Estes valores estão condizentes com a literatura, pois demonstram como a
diferença entre as geometrias gerou valores distintos de potência, que são
diretamente proporcionais aos resultados do adimensional NPO (GONZALEZ, 2015;
JOAQUIM JR et al., 2007).
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5.3 Comparação entre as geometrias estudadas
Com base em todos os resultados apresentados no item 5.2, foi possível
observar que o impelidor existente no reator em estudo, utilizado como base da
geometria 1, que é característico para operação em regime turbulento, não apresentou
bons resultados quando aplicado em regime laminar.
Os resultados das simulações para o impelidor original indicaram problemas na
propagação da velocidade para regiões mais distantes do impelidor, presença de
linhas de fluxo achatadas, e altas porcentagens de volume morto, principalmente nos
casos de maior viscosidade, que enfatizaram a deficiência da agitação.
Os resultados indicaram que a redução da viscosidade do fluido e o aumento
da velocidade da rotação do impelidor até os limites propostos promoveram a melhoria
do perfil de agitação do impelidor original, porém não eliminaram os problemas
pontuadas acima.
Os dois novos impelidores, que compuseram as geometrias 2 e 3 estudadas,
forneceram melhores resultados para os contornos e linhas de velocidade, linhas e
vetores de fluxo, e menores porcentagens de volume morto para todos os casos
simulados, mostrando melhor desempenho dos novos impelidores frente ao original.
A alteração sutil no diâmetro do impelidor da geometria 3 em comparação com
a 2, mostrou ter grande impacto no perfil da agitação do sistema, o que fez com que
tal geometria fornecesse os melhores resultados em todos os casos estudados.
Um outro fator importante que ficou mais claro nos resultados, foi a interferência
da serpentina interna axial na agitação do reator. A presença desta serpentina se
mostrou um ponto de atenção para este sistema, comprovando ser um empecilho para
a propagação da velocidade em praticamente todos os casos simulados, sobretudo
na condição de viscosidade mais alta, apresentando tendência à estagnação do fluido
entre a serpentina e a parede do reator.
Conforme indicado na literatura abordada neste trabalho, a utilização de
impelidores característicos para regime laminar, como âncora, por exemplo,
forneceriam uma boa alternativa para esta aplicação, porém este tipo de impelidor
impactaria na instalação da serpentina existente, não sendo, por isso abordados
nesse trabalho.
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A avaliação do índice gama mostrou resultados contrários ao esperado, com
índices maiores para a geometria 1 em comparação às demais. Essa diferença pode
ser atribuída ao fato de este índice não levar em conta se a uniformidade do sistema
é composta por velocidades altas ou baixas. Por este fator, os resultados de volume
morto são mais aderentes à proposta deste estudo.
As análises da potência consumida pelo agitador mostraram que as condições
de maior viscosidade e velocidade de agitação apresentam os maiores resultados de
torque e potência. Já a avaliação do número de potência, mostrou expressiva redução
deste adimensional com o aumento da viscosidade do fluido, e seu aumento com a
elevação da velocidade de rotação do impelidor, sendo este último comportamento
contrário ao que se esperava.
A comparação entre a potência consumida pelos três impelidores testados
mostrou que a geometria 3 forneceu os maiores valores de consumo, o que pode ser
atribuído ao maior número de pás desta geometria em comparação com a geometria
1, e maior diâmetro em comparação com a geometria 2. Entretanto, como este
agitador será instalado em um reator piloto, o aumento do custo energético não é
representativo frente à melhoria de desempenho do sistema.
Por todos os fatores listados acima, considera-se o impelidor existente inapto à
operação em regime laminar, e aponta-se o impelidor caracterizado na geometria 3
como a melhor opção para sua substituição frente aos demais estudados.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com base na revisão bibliográfica, na metodologia proposta para este estudo
e nos resultados encontrados nas simulações, pode-se concluir que:


O impelidor existente no reator em estudo, que caracterizou a geometria 1
estudada, não apresentou desempenho satisfatório quando aplicado em
regime laminar;



Os impelidores que caracterizaram as geometrias 2 e 3 tiveram
desempenho superior ao impelidor original em todos os casos simulados;



A ligeira alteração no diâmetro do impelidor da geometria 3 em comparação
com a 2, mostrou ter impacto relevante no perfil de agitação do sistema,
apresentando performance superior em todos os casos estudados;



A presença da serpentina interna axial do reator se mostrou um ponto de
atenção para esta aplicação, mostrando ser um empecilho à propagação da
velocidade do fluido no sistema;



O índice gama não se mostrou um bom parâmetro de análise para este
trabalho, visto que não leva em conta se a uniformidade é composta por
velocidades altas ou baixas. Por este fato, os resultados de volume morto
são mais aderentes à proposta deste estudo;



A comparação entre a potência consumida pelos três impelidores testados
mostrou que a geometria 3 forneceu os maiores valores de consumo, porém
tais valores não são expressivos por se tratar de um reator piloto;



Por fim, considera-se o impelidor existente inapto à operação em regime
laminar, e aponta-se o impelidor caracterizado pela geometria 3 como a
melhor opção para sua substituição frente às demais estudadas;



Este trabalho deixa como recomendação o estudo de outras alternativas
para refrigeração de emergência do reator em estudo, que tornem possível
a remoção ou alteração da serpentina existente, melhorando o perfil
fluidodinâmico do sistema. Este estudo também pode ser complementado
com uma nova avaliação em CFD considerado esta alteração, e incluindo
também a avaliação de impelidores tipo âncora e helicoidal.
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