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Este trabalho apresenta uma técnica de medida de tamanho e distribuíção de gotas para 
caracterizar emulsões produzidas em um vaso agitado e também aquelas produzidas 
por arraste da fase orgânica no efluente aquoso de um processo de separação. Esta 
técnica combina uma estabilização das gotículas dispersas com as suas medidas por 
difração laser à pequenos ângulos. Utiliza-se como agente emulsificante o Tween 60, 
um tensioativo não iônico numa concentração de 20 a 25 vezes a sua C.M.C. 
Consegue-se um bom nível de estabilização para gotas variando de 8 a 564 1ffi1 
segundo o tipo de emulsão. O aparelho de medida de gotas por difração laser é um 
granulômetro da série Malvem 2600. Os resultados mostram uma boa 
reprodutibilidade das medidas de diâmetros e distribuição de gotas até mesmo após 90 
minutos da estabilização. Com o auxílio da técnica combinada estabilização/difração, 
foi possível o estabelecimento de uma relação empírica, capaz de prever o diâmetro 
médio das gotas da emulsão primária e a retenção (fração em volume da fase dispersa) 
no interior do vaso agitado. 
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I. INTRODUÇÃO 

Um novo tipo de contactar para sistemas líquido-líquido tipo mixer-settler 
surgiu no fmal da década de 80. Com este aparelho pretende-se aumentar a taxa de 
coalescência da fase dispersa no decantador, o que implica na obtenção de um aparato 
mais compacto e com eficiência igual ou superior aos aparelhos convencionais. 

O princípio de funcionamento do novo aparelho envolve uma inversão de fases 
que ocorre na entrada da câmara de decantação. Produz-se uma emulsão primária do 
tipo óleo/água no mixer de maneira clássica. Esta emulsão é forçada a passar por ação 
da força de gravidade, através de um distribuidor (prato perfurado) que se encontra 
imerso num leito constituído da mesma fase menos densa originalmente dispersa. A 
partir do distribuidor, a emulsão primária vai se tomar uma cascata de grandes gotas 
contendo pequenas goticulas de óleo. Com este procedimento, provoca-se 
deliberadamente uma inversão de fases em relação à dispersão original, o que resulta 
numa emulsão do tipo óleo/água/óleo. Durante o deslocamento das grandes gotas 
através do leito orgânico, e em direção à interface de separação situada no pé da 
coluna, as goticulas de óleo interiores vão migrar, e a maior parte delas termina por 
coalescer com a sua homofase. Espera-se que cada grande gota, ou gota portadora, 
funcione como um "microdecantador", o que permite uma redução da distância entre a 
gotícula transportada e a interface. Portanto, o aumento da taxa de coalescência da fase 
originalmente dispersa no decantador pode ser atribuída a esta diminuíção da distância. 

O princípio de funcionamento e algumas aplicações do novo ripo de contactar 
são relatadas nos trabalhos de Hadjiev(l989}, Damak(l992), Paulo(l993, 1994, 1996). 
Os estudos hidrodinâmicas e de eficiência de separação do novo aparelho impuseram a 
caracterização granulométrica das várias dispersões geradas na operação. Estas 
dispersões são basicamente: a emulsão primária no mixer; a dispersão produzida pelo 
distríbuídor; e a emulsão chamada de emulsão secundária ,que é aquela formada pelas 
pequeninas gotas que não sendo separadas terminam por serem arrastadas no efluente 
aquoso. 

Neste trabalho utiliza-se a técnica de difração laser à pequenos ângulos para 
caracterizar a granulometria da emulsão primária e da emulsão secundária do mixer
settler à inversão de fases. Devido à razões práticas relacionadas à geometria da célula 
de medida, foi necessário se fazer uma estabilização prévia das emulsões avaliadas. 
Para esta operação, utiliza-se como agente emulsificante o Tween 60 (monoestearato 
de sorbitan polietoxilado}, um tensoativo não iônico. A estabilidade da emulsão 
secundária é avaliada ao longo de um considerável intervalo de tempo com o objetivo 
de mostrar a viabilidade da técnica empregada. O estudo realizado com a emulsão 
primária através da mesma técnica, permite estabelecer uma correlação empírica entre 
o diâmetro médio de Sauter e a retenção das gotas da fase dispersa. 
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2. ASPECTOS TEÓRJCOS 

2.1. EMULSÕES E AGENTES EMULSIFICANTES 

As emulsões sendo dipersões líquido-líquido (do tipo o/w ou w/o ), são estáveis 
apenas cineticamente. Não há nestes sistemas estabilidade termodinâmica. Referem-se 
normalmente a eles como sistemas metaestáveis. Em geral, a .. estabilidade relativa .. 
está associada a fatores como: pequeno volume e estreita faixa de distribuíção de gotas 
da fase dispersa; alta viscosidade da fase continua; diferença de densidade entre fases 
e tensão interfacial pequena; alta resistência mecânica e grande elasticidade do filme 
interfacial; existência de repulsão eletrostática entre gotas. Além destes fatores, o 
próprio manuseio da amostra podem afetar a sua estabilidade. 

Apesar dos eletrólitos inorgânicos mostrarem alguma habilidade em estabilizar 
emulsões, na maioria dos casos, uma suficiente estabilidade cinética somente será 
obtida através da adição de emulsificantes: sólidos finamente divididos, substâncias 
macromoleculares e/ou surfatantes, Becher (1965). A eficiência dos surfatantes como 
emulsificantes decorre de suas propriedades adsortivas que provocam um abaixamento 
da tensão interfacial (tensoarivos). Além do mais, estas espécies formam uma barreira 
de natureza mecânica, estérica e possivelmente elétrica na interface. Quanto mais 
sólida e rígida forem as monocamadas adsorvidas, mais elas podem retardar o 
fenômeno da coalescência. 

A escolha do surfatante pode ser orientada em primeira aproximação pela regra 
de Bancroft , a qual estabelece que o emulsificante indicado deve ser mais solúvel na 
fase continua. Em termos mais quantitativos, a escala do balanço hidrófilo-lipófilo 
(HLB) de Griffm é muito útil: quanto maior o HLB do surfatante (entre O e 20) mais 
hidrófilo ele será. Assim, as aplicações dos surfatantes podem ser diretamente 
relacionadas com os seus valores de HLB. Por exemplo, emulsificantes para emulsões 
o/w devem possuir HLB entre 8 e 18 de acordo com Griffm apud Becher ( 1965), ou 
preferencialmente entre 12 e 15 segundo Becher (1965). 

2.2. GRANULOMETRIA POR DIFRAÇÃO LASER 

A granulometria por difração laser é uma técnica recente e muito prática. Ela 
substitui cada vez mais outras técnicas como o contador de variação de impedância, a 
microscopia e a sedimentação. · 

Esta técnica pertence à categoria de métodos ópticos que não necessitam a 
formação de uma imagem a tratar. 

A Figura I mostra um esquema do granulômetro laser. Um tubo à gás Hélium
Néon de baixa potência produz uma luz vermelha que é colirnatada para gerar um feixe 
paralelo e monocromático de diâmetro máximo 18 mm. As partículas no interior da 
célula de medida são iluminadas por este feixe incidente e desviam a luz de seu eixo 
principal. A quantidade de luz desviada e a importância do ângulo de desvio,9, permite 
medir com precisão o tamanho das partículas. As partículas de grande tamanho 
desviam quantidades importantes de luz segundo ângulos pequenos em relação ao eixo 
de propagação. Por outro lado, as partículas pequenas desviam quantidades ínfimas de 
luz,mas segundo ângulos muito maiores. A luz desviada é novamente colirnatada por 
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uma lente de Fourrier transformada, e em seguida focalizada sobre um detetor que se 
encontra a uma distância equivalente à distância focal, f, da lente. O detetor é 
constituído de um conjunto de 31 anéis de difusão (fotodiodos de silício) espaçados à 
distâncias crescentes, S, a partir do centro. Um perfil de difração, composto das 
contribuições de todas as partículas presentes na zona de medida , é gravado em 
função de e, sendo e = S/f, se o ângulo é pequeno. As intensidades luminosas 
recebidas para os diferentes ângulos são numeradas e depois analisadas através de 
cálculo de inversão de matrizes Malvern( 1991 ), Gabas( 1994 ) . 

.IÃ:1l:cllX_ 

Figura 1 - Esquema de um granulômetro laser. 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1- MATERIAIS 
O sistema líquido-líquido utilizado foi querosene disperso em água deionizada. 

O querosene tem o nome comercial Exxsol DSP 80/100. De acordo com o fabricante, 
sua composição média em peso é a seguinte: 19% de parafrnas de cadeia aberta ; 44% 
de parafinas de cadeia fechada; 37% de naftenos e menos de 0,05% de aromáticos. A 
Tabela I reúne as propriedades tisicas das duas fases estudadas em estado de saturação 
mútua e a temperatura ambiente (25° C). 

TABELA 1 - Propriedades físicas do sistema estudado. 

Fase Dispersa! Pd Pc J.!d ~ cr IJ I, 
Fase continua (Kg.m-3

) (xl0"3Pas) (xl0-3N.m"1
) 

Querosene/ 
água deionizada 779 979 1,58 1,19 38,1 1,44 3 1,3: 

---------- - - - - -- -- -- --

A estabilização de gotas das emulsões primária e secundária se faz com uma 
solução aquosa do agente emulsifiante Tween 60 (monoestearato de sorbitan 
polietoxilado), um agente tensoativo não iônico, de massa molar média de 1.312 de 
HLB=l4,9 de acordo com Becher (1965) e com C.M.C (concentração rnicelar crítica) 
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de 8 x lO-s M. A C.M.C foi obtida experimentalmente pelo método da variação da 
tensão superficial em função da concentração do agente tensoarivo. Utilizou-se um 
tensiômetro Lauda TDI e o método empregado foi o do anel de Nouy. Uma tensão 
superficial de 38 mN.m-1 foi medida acima da C.M.C. Com o decréscimo sucessivo na 
concentração do emulsificante chegou-se a um valor mínimo para a tensão superficial 
de 9,5 mN.m-1

• 

A concentração fmal em Tween 60 nas emulsões estabilizadas foram da ordem 
de 20 a 25 vezes a C.M.C, para as emulsões primária e secundária, respectivamente. 

A Figura 2 mostra o aspecto da emulsão secundária depois de estabilizada. 

Figura 2 - Aspecto da emulsio secundária 45 minutos depois da estabilizaçio. 

3.2 - METODOLOGIA 

3.2.1 - EST ABILIZAÇÁO DE EMULSÕES 

Procede-se a estabilização de gotas da emulsão secundária diretamente na saída 
do efluente aquoso da instalação. Frascos de 60 mi contendo previamente a quantidade 
necessária de Tween 60 na forma de solução aquosa são utilizados para a amostragem. 
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Desta maneira, o contato entre o efluente aquoso contendo as gotículas arrastadas 
( entrained) e o agente tensoativo pode ser considerado instântaneo, e o que é mais 
importante, o tensoativo só participa exclusivamente da operação auxiliar de 
estabilização, não contribuindo em nada para alterar as propriedades fisicas das fases 
envolvidas no processo de separação. 

Por outro lado, a estabilização da emulsão primária não pode ser realizada na 
instalação por razões operacionais. Procede-se então uma simulação das mesmas 
condições de agitação do mixer-settler ao lado do dispositivo de medida por 
granulometria laser. Tão logo o tempo de equilíbrio dinâmico é atingido, pára-se a 
agitação e adiciona-se imediatamente a quantidade de Tween 60 previamente definida. 

3.2.2 A GRANULOMETRIA POR DIFRAÇÃO LASER 

O aparelho de medida por granulometria laser é um sistema da série Malvem 
2600 constituído de uma unidade óptica, uma interface e um microcomputador PC-
386. Este aparelho permite a escolha entre vários modelos de funções distribuíção de 
tamanho, como Rosin-Rammler, normal, log-normal . Alternativamente, pode-se 
utilizar o modelo chamado independente que não impõe nenhuma forma prévia de 
distribuíção, sendo portanto indicado para distribuíções aleatórias ou quando não se 
conhece antecipadamente o comportamento da distribuíção a estudar. O modelo 
independente foi o escolhido para o conjwlto de medidas no âmbito deste trabalho. 

Dois procedimentos distintos são aplicados para a realização das medidas de 
tamanho e distribuíção de gotas das emulsões estabilizadas: o procedimento 
descontinuo e o continuo. O procedimento descontínuo é adotado para a emulsão 
sectJDdária devido principalmente às concentrações baixas da fase dispersa. A célula de 
medida no método descontínuo possui um caminho óptico de 18 mm permitindo assim 
a medida, mesmo numa concentração de 20 ppm. 

Por outro lado, a célula para medidas pelo método contínuo apresenta um 
caminho óptico muito menor, cerca de 2 mm, sendo indicada para caracterizar 
amostras bem mais concentradas, podendo conter até cerca de 2% em volume de fase 
dispersa 

Para o processo descontínuo, faz-se a medida com um volume fixo de 18 mi de 
emulsão, o que corresponde aproximadamente ao volume da célula de medida. Em 
relação ao processo contínuo, bombeia-se todo o volume de emulsão através da 
respectiva célula. 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da análise granulométrica por difração à laser é dado sob a forma de 
uma distribuíçào relativa em volume para várias classes de tamanho de gotas. Para a 
emulsão secundária, a distribuíçào em volume mostra um perfil multimodal com três 
máximos que aparecem regularmente por volta de 8,5, 30 e 60 J.illl , representando 3 a 
6%, 7 a 17% e 77 a 87% do volume total . Estes picos se repetem para várias medidas 
realizadas com amostras repetidas num intervalo de 90 minutos após a estabilização. 
Pode-se supor que, para as mesmas condições de homogeneização da amostra no 
interior da célula de medida (processo descontínuo), a formação de aglomerados 
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(clusters) das gotas é favorecida sob certos tamanhos para uma dada distribuição. Este 
fato demonstra também a forte tendência à coalescência das gotas de fase dispersa. 
Detecta-se ainda gotas de 230 J.Ull, mas em uma proporção desprezível. 

Para melhor caracterizar a estabilidade da emulsão secundária, define-se a partir 
da distribuição relativa em volume obtida diretamente do granulômetro, uma função 
distribuição de densidade volumétrica, q3( d. ), expressa como: 

ii,, rV. 
q3(il.) = " rJOO (I) 

&i''f.(j,'xV. ... 
onde, N é o número de classes de tamanho: il., o diâmetro médio de uma classe "i"; ~ 
a variação do intervalo de classe; e V; , a porcentagem em volume de uma classe -i-. 

A Figura 3 apresenta a distribuição de densidade volumétrica para a emulsão 
secundária à vários intervalos de tempo, após estabilização. Observa-se que a 
distribuição pennanece inalterada mesmo após 90 minutos do contato entre gotas 
arrastadas ( entrained) e o agente emulsificante. 
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Figura 3 - Evoluçlo da distribuíçlo de densidade em volume para a emulsão 
secundária à drios intervalos depois da estabilização. 

É provável que um excesso superficial de carga ocorra na interface óleo/água, o 
que impede a coalescência entre uma gota e suas vizinhanças. Este mecanismo de 
ionização da interface é atribuído ao atrito das gotas com os ions do meio dispersante. 
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Ele é admitido como satisfatório para explicar as interações entre um agente tensoativo 
não iônico e interfaces do tipo w/o. 

A distribuíção em volume da emulsão primária à fracas retenções mostra 
também, invariávelmente, um caráter multimodal com dois máximos bem defmidos em 
60 j.llil e 200 j.llll. 

A proporção em volume para esses dois picos varia em função das retenções, ~. 
estudadas. Para ~=0,005 e ~= 0,010, ela representa 5 a 10% e 60 a 80%, 
respectivamente. Para ~,015 e ~=0,020, ela é de 10 a 15% e 70 a 85%. 
respectivamente. Conclui-se que para diâmetros ainda mais importantes que aqueles 
encontrados para a emulsão secundária, prevalece a forte tendência à coalescência do 
sistema estudado. Por outro lado, a retenção de ~=0,0025 não apresenta nenhuma 
tendência bem característica. Os maiores diâmetros observados para a emulsão 
primária foram da ordem de 564 j.llll. 

A caracterização da granulometria da emulsão primária permite estabelecer uma 
correlação entre do diâmetro médio de Sauter das gotas dispersas e a retenção. Esta 
relação pode ser expressa por: 

dl2 L= a.(I+az<ll)(We)r -0.6 (II) 

onde, d32 representa o diametro médio de Sauter da emulsão, ou seja, r.d) 'Ld,- (d.: n ln ,., 
I I 

sendo o diâmetro equívalente); L o diâmetro do impelidor; We1, número de Weber no 
ta,.gque agitado, N2L3pc I a, sendo Na velocidade de agitação. 

Este tipo de correlação proposta por Coulaloglou e Tavlarides( 1976) que 
encontraram a1=0,081 et a2=4,47,é de uso frequentes em sistemas semelhantes. 

Utilizando-se uma rotina numérica baseada sobre o método interativo Gauss
Newton, define-se os parâmetros a1 e a2 para o caso presente, o que dá: 

~2 
= 0,049(l+J8,64<1>)(We)r-O.ó (III) 

O parâmetro a1=0,049 mostra um bom acordo com a literatura (0,051-0,081). 
Entretanto, o parâmetro a2=18,64 é muito mais elevado que os constantes na literatura 
(2,5-10.97). De acordo com Brown e Pitt(l970) apud Chatzi(l989), o termo (l+a2cp) 
reflete a influência da fase dispersa sobre a redução no nível de turbulência gerada pela 
agitação. Assim, um fator a2 tão grande poderia indicar uma forte tendência à 
coalescência da fase dispersa 

A Figura 4 mostra uma comparação entre o modelo proposto por Coulaloglou e 
Tavlarides(l976), e o modelo do presente trabalho. 
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Figura 4- Comparação entre o modelo proposto porTavlarides (1976) e o modelo 

do presente trabalho. 

Observa-se um acordo razoável entre os pontos experimentais e aqueles 
calculados pelo modelo representado na equação (III). Entretanto, existe um desvio 
importante em relação ao modelo proposto por Coulaloglou et Tavlarides (1976). É 
possível ,como admitem este autores, que tal diferença seja resultante da comparação 
entre experiências realizadas em batel ada (caso presente) com experiências em regime 
continuo (caso referenciado)_ 

Para operações em batelada, o regime estacionário que atinge a distribuição de 
tamanho de gotas, é determinado pela competição entre os processos de coalescência e 
quebra de gotas. Isto somente é influenciado pela natureza do escoamento e das 
propriedades físicas do sistema_ Para operações em regime contínuo,a ··taxa de 
escapamento .. da fase dispersa, pode acarretar um efeito de ampliação sobre o tamanho 
e distribuição de gotas. Assim, urna aproximação entre as distribuições geradas em 
batelada e em regime contínuo, somente pode ocorrer em certas situações particulares 
de muito baixa circulação de fases onde o tempo de residência é longo. 

5 - CONCLUSÃO 

A técnica combinada estabilização-difração iaser, se mostra viável para 
caracterizar a granulometria de emulsões o/w em urna larga faixa de tamanhos, ou seja, 
8,5 à 564 J.I.IIl. 

Para emulsões mais concentradas e mais grosseiras, o procedimento de medida 
de forma continua é indicado, enquanto que o procedimento descontinuo é mais 
indicado para emulsões mais fmas e menos concentradas. Entretanto,os dois 
procedimentos utilizados mostram o mesmo nível de viabilidade sendo a escolha 
imposta pelas condições práticas relacionadas à célula de medida. 
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A definição de uma correlação entre o diâmetro médio de Sauter e a retenção de 
emulsões geradas em um tanque agitado, é possível fazendo-se uso da técnica 
desenvolvida para retenções que variam entre 0,25 a 2%. 
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CHARACTERIZATION OF OIL-IN-WATER EMULSIONS INTO 

A NEW TYPE OF LIQUID-LIQUID EXTRACTOR. 

ABSTRACT 

João Bosco de Araujo Paulo 
Jean-Paul Canselier 

Christophe Gourdon 

A technique for droplet size distribution measurement was developed, allowing 
characterization of emulsionsgenerated in a stirred vessel as well as those produced 
during the dragging along of the organic phase into the aqueous effluent of a 
separation process. This procedure combinde the surfcatant stabilizations of 
dispersed droplets and small-angle laser diffi"actometry. The distribution profile of 
the finest (secondary) emulsion remained unchanged, even after 90 min. As regards 
the (primary) emulsio generated in the stirred vessel, a relationship between the 
average Sauter diameter of the droplets and the volume fraction of the dispersed 
phase (retention) was established. 

Key-Words: Emulsion Characterization- Laser Granulometry- Emulsive Agents 
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