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RESUMO 

O trabalho apresenta uma revisão sobre o estudo do movimento das gotas no equipamento MDIF~Misturador 
Decantador à Inversão de Fases. Importantes rela<;õcs matemáticas c gráficas mostram a significância das propriedades 
físicas no processo de separação líquido~líquido. A relação entre a velocidade do líquido no furo do distribuidor e sua 
relação com o diâmetro e o regime de formação das gotas é também ohjcto de estudo. Corrclaçiíes sobre freqüência de 
coalescência das gotas na câmara de mistura c na coluna de decanta~ão são apresentadas. 

PALAVRAS~CHAVE: MDIF. coalescência. formação de gotas. separação de fases 

I. INTRODUÇÃO 

O movimento das gotas c seu comportamento cm um outro meio líquido são de fundamental importância no processo de 
extração líquido~ líquido. Neste processo, as etapas de: transferência de massa. através da geração de úrca supcrticial das 
gotas na câmara de mistura c. scparaçüo das fases através do processo de coalcscência das gotas. na câmara de 
decantação: as quais influenciam dirctamente na eficiência do processo. Estas etapas citadas têm relação dircta com o 
diâmetro da gota. 

2. O EQUIPAMENTO 
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Figura I~ Desenho esquemútico do MDIF 

O equipamento MDIF - Misturador Dccantador ú Inversão de Fases tem 
característica de um misturador convencional (Mixer Settler) e de uma 
coluna de pulverização. Esse equipamento apresenta 4 partes distintas: 
câmara de mistura. distribuidm ou prato perfurado. coluna de decantação e 
a câmara de separa<,;ão. Na Figura I estú apresentado o ClfUipamento. 
Na câmara de mistura. as duas fases, orgânica e aquosa são contatadas. Esta 
dispersão primária. na qual a fase aquosa é a contínua, passa através do 

prato perfurado 4uc cstú imerso cm um leito orgânico, gerando gotas. 
Assim, na coluna de dccanta<._:ão ocorre a invcrsüo de fase. onde a fase 
inicialmente contínua passa a ser a fase dispersa. já que existe um leito 
orgânico para as gotas se deslocarem. Ter-sc-á na coluna de decantação 
dois diftmetros de gotas distintos. as gotas maiores denominadas de gotas 
transportadoras, as quais contêm cm seu interior as gotículas. As gotas 
transportadoras se comportam como microdecantadorcs. onde as gotículas 
percorrcn1 uma distúncia menor para coalescer na interface organo-aquosa 
da gota. 
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À lllCUiUa que as gotaS transportadoraS Se desloL·am llO leito orgânit:t>. menor a quantiUaUe UC gotÍCulas dentro das gotas. 
A separação das fases no dccantauor o~orrc eféli vamente devi <.lo ao processo de coalescência. que ocorre entre as gotas 
de uma mesma fase. entre a interface gotícula e gota transpmtadora e. gotas transportauoras c intc:rface na câmara de 
mistura. 

3. CÂMARA DE MISTURA 

A agitação na câmara <' n;sponsávd pda di spcr"-'" de um líquido cm outro na forma uc gotículas ue granuc área 
superficial. O fracionamcnto lias gotículas é conseqüénçia lias tún;as produziuas pela variação da turbulência e fricção 
viscosa cxi~tcntc no momento da agit~u,·;io. ou seja. durante a agitação. a energia mecânica aplicada pelo agitador é então 

transformaua em turhilhilcs com quantidaucs Jc energia cinética. Essa energia é transmitiua a turhilhões menores até 
alcançar uma escala crítica onue s.: uissipa por fricção viscosa. Paulo ( 1996) cita que . o tamanho dos turhilhões menores, 
os quais são uc dimcnsilcs inferiores ou próximas ao uas gotas. é detcrminauo pe la escala dissipativa de Kolmogoroff, 
dauo pda equação (I). Nesta escala (Kolnwgoroff. 1941 ). dita local isotrópico (u' ,=u ·,=u· ,). os turbilhões não têm 
orientação privilegiada. A taxa méd ia de dissipação viscosa é daua pela equação (2). 

c= K,N·'o' (I) e (2) 

o que uü a dissipação m<'dia dentro do volume da d mara. 
Quando a agitação é mantiua soh conuiçües <:onstantes. um equilíhrio dinâmi<:o entre o processo de quchra c 
coalescência é ohtido. A característica da uispersão ue gotículas depende da: geometria e tamanho do agitador. 
intensiuade de agitação. rcla\·ão vo lumétrica entre as fases c propriedades físicas uo sistema. Em tanques agitados. as 
gotas são fracionauas na extremidade da l:lmina do agitador c movidas radialmente. devido ao movimento turbulento. 
para a ext rcmidaue Jo tanque onue das tendem a coalcscer. Lauuha c Oega lccsan ( 19H3 ) alinnam que em geral. líquidos 
ue baixa ten são imcti·aL·ial (exemplo, éstercs orgúnicos) são mais at"ctados pela coalescência moderadamente rápiua e 
pela fácil reui sp,; rsão suhscqucntc pela l:lmina Jo agitador. Tal coalesecncia emre gotas será maior quando o holdup da 
fase dispersa é alto. Entretanto, a coalescência repetida c a reuispersão da fase uispersa poJe ser ue difícil caract erização. 
Nos misturauores, a freqüência Je coalescência é meuida em termos ua fração ue touas as gotas coa lescendo por 
segunuo. fé expressa na equação 3. como uma fun ção da velocidaue do agitador c uo holuup da fase uispersa: 

(3) 

Os valores exatos dos cxpoetlles p e q dependem das propriedaucs do sistema e o tipo do agitador. mas pode ser 
aproximauo como 2.5 c 0.7, respectivamente para sistemas cm que não exista nenhuma transfe rênc ia de soluto 
ocorrendo entre as fases. Entretanto. se a transkrênl'ia de ma:-.sa ocorre da fase dispersa para a fase contínua. a 
l'n.~4üência de coalcscência pode aumentar significativamente. 

O mecanismo de coalt:s<:ência-rcuispersão é responsável por pruduzir uma di strihuição de tamanho de gotas. que será de 
suma irnportúncia na etapa ue separação uas fases . Kumar ( 19X3l cita que o parúmctro uc interesse é o diftmetro méuio 
uc Sauter da gota. dauo por: 

6E 

s 
(4) 

ou seja. a rclat;ão entre a rctençüo da fase dispersa f=( O/O+A) c a área superficial por uniuadc de volume. Várias 
correlações são citadas para o difunctro méuio d.: Sautcr. c na maior parte delas o número uc Weber está presente. Uma 
observação cuidadosa deve ser dada a qualquer comparação. de viu<> its c<>ndiçücs de obtenção das mesmas. O número de 
Weher traziuo à turbina é expresso cm função das fon;as inerciais c as uc ri g iucz é uauo pela equação (5). 

Paulo (I 996) usou a corrcht\·ão (6) aprescntaua por Coulaloglou L' Tavlaridcs (I 976) para determinação do uiàmetro 
médio de Sautcr. ou seja: 
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WcT = p,. N' D' ta <fl,,fD = a1( I +a , * E)(Wc·,) ll.l• (5) c (6) 

onde a 1 está relacionado com o tipo do agitador. a, com a tendência ü coalescência do sistema. ou seja quanto maior o 
número. maior a tendência. Pacek ( 1999! relata o uso desta equação (h) por muitos pesquisadores. Kumar ( 1983) 
es tudou a influência da agitação no tanque de mistura cm fun,·ão da distribuiçiio do diiimctro de gotas c observou que o 
aumento da agitação afetou o mecanismo de quchra c coakscência. simultaneamente. O resultado final foi uma 
moderada mudança no di âmetro médio <.b gota c um efeito menos expressivo no fina l da di strihuiçiio de tanwnhos. o que 
é relevante para a decantação con tínua . 

4. DISTRIBUIDOR OU PRA TO PERFURADO 

É no prato perfurado qut: as gotas transportadoras são formadas c di spersas no leito orgiinico da coluna de decantação. 
Quando as gotas são formadas a partir de um conjunto de orifícios. furos adjacentes podem afctar o tamanho das gotas 
formadas. já que as gotas ao crescerem podem tocar umas nas outras c coalescercm. Outro dado importante é que. para 
se obter reprodutibilidade dos dados é necessário que o material do distribuidor seja molhado prci'ercncialmentc pela 
fast: contínua da coluna de decantação. 

O diâmetro da gota está relacionado inversamente ü ve locidade Jo líquido no furo . graficamente cxpr~sso por uma curva 
na forma de "S". Três rt:gii\cs distintas na formação da gola são ohscrvadas: 

em haixa vdocitladc no furo as gotas são formadas na saída do furo. região dcuomin~tda gota-gola . O tliúmclro da 

gota decresce lentamente com o aumento Ja wlocidaJe no furo. 
após ce rta velocidade no furo, um jato é formado c a gota é formada na ponta do jato. ou seja pela desintegração do 
jato. O jato aumenta o comprimento com o aumento da velocidade até um valor crítico de velocidade. Esta região é 
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tai s como a força inerciai. a tensão intcrfacial c a for,·a ciza lhantc. 

con hecida como regi ão de jato e o 
diúmctro da gota decresct: 
exponencialmente com a velocidade 
no furo . 

Após atingir o va lor crítico de 
veloc idade o jato desaparece e a 
!!Ola é formada novamente na saída 
do furo. Esta é a região de 
atomi z~H,·ão onde a formação da gota 
é menos uniforme. 

Homma c 
iLkntificaram 

outros (2006) 
~: localizaram os 

n:gimcs de formação da gota em um 
diagrama. apresentado na Figura 2. 
relacionando o número de Weber c a 
ra1.ão entre as viscosidades do 
lluidos. O trahalho t< >i realit.ado 
através de simulaçôes numéricas 
dirctas. onde foi levado cm 
umsitleração as principais forças 
atuantes nesse prnccssn dinâmico. 

Figura 2 - Diagrama apresentado os regimes de fimnação de gotas (Homma c outros. 2006). 

Kumar (19X3) relata a existência de uma falta de creJihilidadc nas correlaçi\cs para predizer o diâmetro das gotas na 
região de jato e muitos estudos são dirccionados para a determinação do início do jato c o comprimento máximo do jato. 
Kumar c Hartland ( I 'JX2) c Dal ingaros e outros ( 19X6). citados por Paulo (I 996). aprese ntaram corrc laçiies em que a 
utili zação das equaç<ics está restrita a fai xas ahrang idas pelo nümcro de Wc. ou SL~ja para regime de go tas e regi me de 
jato. 
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5. COLUNA DE DECANTAÇÃO 

5.l.Forças atuantes em uma gota 

Durante o deslocamento da gota cm um meio contínuo. vúrias forças atuam na mesma: 
Força de arrast e ou de re sistência, a qual é composta pela força de atrito ( fricç~o com a supertkic) c pela form a. 

Força inerciai c, 

• Força de tensão supcrlicial que age na dircçüo tangente io interface. 

5.2. Movimento da gotícula e da gota transportadora 

A~ gotas durante o desh.H.:amcnto cm um fluido deformam 1.: oscilam, a não ser quando são muito pequenas. ou seja 
qu ando a força de tensão imcrf:u.:ial predomina. Essas gotas pequenas comportam-se como es fe ra ríg idas c sua 
ve locidade de sedimentaç;lo o u terminal pode ser cakulada pela Le i de Stokes, dado pela equação (7). Já a li>rça de 
arraste. dada pela equação nn. composta pela fricção c ckit o tk forma pode ser calculada pela eq uação de Navie r
Stokes. 

u (7) e (8) 

Hadamard ( 1911 ) c Ryhu.inski ( 1911 ), c itad n por Kumar ( I 'JS~ L considerou o modelo idea l de circulação interna c 
determinou um fator de correçiio para a velocidade de scdimcnta~·ao, fazendo assim a correç iío para a velocidade 
termina l c a força de arraste. 

~ Rlgld Sph•r•• 

I 

C I 

(9) c ( 10) 

Para exemplificar as corrclaçücs dadas, en tre urna esfera rígida e uma gota de 
difornetro equivalente, ohservernos o gráfico dado por Kumar ( 1 9X~). 

apresentado na Figura .1. Nele é dado a relação de velocidade de 
sedimentação com o diâmetro c4ui vaklllc.: da gota ou esfera. 

A => B: mesmo cn rnportamento para di âmet ros pequenos: 

B => C: devido ~ dcformaçãn da forma esférica para a e lirsoidal com o 
menor eixo orient ado na direção do mo vi mento. Daí a ma ior velocidade. 

C => D: a gota cm um dado diâmetro alcança a ve locidade máxima de 
scdimcnl a\·~o. atingindo uma relati va constância. Em seguida redução da 
veloc idade pode ser atrihuída aos movimentos zig-t.ag ou espirai s da gota . 

Figura~ - Velocidade de sedimentação cm função Jo diúmct ro de ~ota (Kumar. 1 9H~), 

Segundo Hadjie v. Limousy c Sahiri (2004), exi ste uma c ircu laçiío imcrna de nt ro das goWs transportadoras, causada 
du ra nte l> processo de li>nnaçào da gota. a qual foi lilmada por um sistema de vídeo de alta veloc idade. Essa c irc ul ação 
in terna decresce durame a Jccantação. Outro> fato~ que. a coa lcscê ncia J a gota transportadora -gotícula é retardad a pela 
presen~.s·a desse movimento interno. 

Durame o deslocamento, grandes gotas transportadoras assumem forma elirsoidal achatadas e caem cm um padrão zig
;ag ou espiral. 
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5.3. Separação das fases 

A separação das fases depende: das propriedades físico -químicas dos líquidos (densidade. tensão inte rfacial e 
viscosidade), das variáveis de processo ( diâm etro das gotas. velocidade no furo . velocidade superficial. holdup. vazão 
efctiva total. razão entre as fases . agitação na cftmara de mistura. n:g im..: do lo.:ito) e da geometria do cquipamemo (altura 
da coluna de decanta<;ão, diâmetro c arranjo dos furos no di stribuidor). Estes parfunetros pockm te r efeito significativo 
sobre a e fici ência de separa<;ão. entretanto eles podem estar inter-relacionados c. portanto dificilmente avaliados 
isoladamente . 

Para qu t: ocorra a separa\·ão das fas~s é nt:ccssúrio um tempo lk permanência t.kssas gotas nt:ssa coluna. denominado 
tempo de residência. Para avaliar a separação de fases na coluna de decantação do MDIF. Hadji cv c Aurelle ( 1995 ) 
levaram em cons ider~u~;:i(l : 

tempo de residência de uma gota transp<lf!adora no leito orgú nico ( tK) ou seja. para se des locar da sa ída do 
prato perfurado até a interface orgânico-aquoso. confnrmc Figura 4 . A relação é dada pela cquaç;io (I I). 

O tempo de residência de uma gotícula dentro da gota transp<lrladora ( 1",., ). ou seja para se dcsloc·ar da parte 
mai s baixa da gota transpo nadora até a interface gota/ gotícula na parte su perior. conforme aprcsentauo na 
Figura 5. é dado pela eyuação ( 12 ): 

t" = H0 /V,1 t <~,·· = D/ V",., ( li) e ( 12 ) 

m· ..... ' H 

' 

• 

• 

c:D." 
Figura 4 - Gota transportadora no interior da co luna Figura 5 - Got íc ula no interior da gota transponadora 

Na velocidade de sedimenta~ão das gotículas dentro Lias gotas transportadoras. denominada de vdoeida<.le de ascensão. 
dada pela equat;ão (1 3). fo i utilizado os fundamentos Lia correlat;üo (9) . para os trabalhos de Chiavcnato ( ll) \19) e 
Hadjie v e Aurellc ( 1995 ). 

DI= v.~,)u 
Xópg(d, , )' H" 

ts,u, v" 
( 13 ) 

Haujiev. Limousy e Sabiri (2004 ). utilizaram d<: 50 a 60 medidas no estado estacionário do equipamento para obterem 
uma correhu,:ão para eficiência de separação. na qual incluem a tensão interfacial. Na correlat;ão ( 14). estão contidos doi s 
números adimcnsionais. o de Monon que relaciona as forças atuantes na gota e. o mimem de Oshncsorge yu e reporta o 
efeito do movimento Lia gota. Paulo. Fernandes c Hadji cv (2006) utili zaram a mesma correla<;ão no trahalho reali zado 
para o s istema aguarrás-água, obtendo um desv io médi o de aproximadamente 7'k entre a eyuaçàu proposta e os dados 
experimentai s. 

[(r)"" ,, ( )"·"] E= 587.73+19.245 * 1n -~ !2_ (!!_)--*Z*N~;.':· • _&_ 
d N H ., /) Jl .. ,, 

( 14) 

Sendo, o número de Mo rton e o número de Oslmcsorge. <.lados respecti vam ente por: 
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N"" ' ' p,;p 
z ( 15) c ( 16) 

Uma possihilidack ck aumentar o tempo de residência da dispersão c atenuar a circulação interna das gota é pela 
formação de um leito niio c<J<tiescente ck gotas acima da interface. segundo Paulo c outros (2006). Foi relatado nos 
trabalhos um aumento da ~ficiência com o aumento da vat.ão cft.:tiva. 

5.4. Coalescência 

Allak and Jefreys ( llJ7.:1). ohservaram<Jue o denso leito de gotículas consiste em três wnas distintas. como mostrada na 
Figura 6: 

H 1 

fGM org&nic:a 
oo oo 
o o0 o o 
o o 0 do 

... (I) 

• (2) 

.. (3) 

I . a t.ona de lloculação. cnmprcendendo o leito empacotado menos denso 
t_h._~ gotículas es féricas sem muita coalcscência cnlre gotas. 

2. a principal wna de gotkulas empacotadas tendo considerável 
coalescência entre gotas com as hordas de plateau de gotas 
dodecaédricas pentagonal formandn a rede de drenagem para a fase 
contínua: 

1. a 1.ona coaksccntc da interface com uma ou duas camadas de golas 
com forma doJccaédrica abai xo da imerface coalcscente principal ; 

Figura 6 - Desenho csqucmütico de um leito de gotas coalcs~..:cndn cm uma intcrfa<..:c . 

Laddha c Dcgaleesan ( llJRJ) citam Smith c Davies ( llJ70). os 4uais investigaram o aumento gradual do leito denso de 
gotas soo a interface principal antes de coakscer com a interface principal c. sugerem calcular a profundidade do leito 
H pela seguinte relac;üo ( 17): 

( 17) 

A frcl)üência da coalescência entre gotas úJ na t.ona (2). dada pela e4uação (I X) está relacionada ao grupo (IJ.d*~Lc/cr ). a 
profundidade lnlal do leito de gotas H. e ao tamanho médio das gotas: 

(lt\) 

onde: úl é a frel)üência de coalescência expressa como uma fra<;ão Jo número total de gotas de tamanho médio l)UC 
coal esce em um plano do lei10 de profundidade H. 

Ramamoonhy c Treyha l ( llJ7Rl sugeriram a seguinte corrclaç;lo empírica para a frel)üência de coalescência. dada pela 
relação ( llJ): 

(19) 

Segundo Laddha e Degakesan ( llJXll. a coalescência de goi<IS em uma interface é controlada principalmente pelos 
fa1orcs ahaixo rdat'ionados. ao tJUai~ afclam a espessura do filme L' a pr<H.:csso tk ruptura: tal114111ho da gola~ distância da 
queda da gota para a interface: curvatura da gota na interface : rcla<;~1o de viscosidade das fases: efeitos de tensão 
im erfacial: eli:itos de lempcratura: efeitos clétricos e vihracionais: presença de dupla camaua elétrica; efeitos de 
transferência ue soluto. 

Pesl)uisadores como Ch iave11alo ( Jl)<J<)) . Eow e Ghadiri (1001 ). Paulo c outros (2(X)6) atribuem a coalescência parcial 
como um dos fatores l)Ue reuu1. a cficiênci;~ de separação no processo. A coalcscência parcial oc:orre l)Uando uma gola 
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secundária dt: tamanho muito m~nor é produziua na interface após a coalcsc0ncia da gota original. Este processo poue 
ocorrer repetidas vezes , pnxluzinuo gotas menores e menores at~ a gota rcsiuualtl>rnar-" muito pc4uena. Eow e Ghauiri 
(2003) afirmam que a coalescência parcial uc uma gota com a int~rface líl(uido-líl(uiuo poue ocorrer quanuo a relação 
entre a viscosi uauc <.lo líquiuo mais viscoso c aquele menos viscoso é muitl> menor que I I. C!>alcscência parcial entre 
gotas também foi ohscrvauo, corno citauo por Laudha e Deg:llecsan ( I<JX3) . Segundo eles. isto ocorre quanuo a razão <.lo 
uiâmetro (<.12/d I) <.las gotas aproximando uma da outra. é maior que 3.5. 

6. CONCLUSÃO 

O MDIF é um e4uiparnento patenteado desde I <JX5 . c devido a isso muitas corrcla<;i\es e informaçiies utilizadas são 
provt:nientcs da litt:ratura, rdacionauas ao misturauor conwncional c a coluna de pulverização que guardam 
características comuns com o m~smo. Porém. estudo:-.; frc4licntc s neste cquipamcnlo. permitirão aos pesquisadores 

através dos dados gerados. criar e adequar corrclaçiics c inl'orma<;iics com a iucntiuadc do equipamento. O 
comportamento hidrodinâmico do aparelho parece ter grande influência na L'liciência de separação. Uma melhor 
compreensão deste comportamento favorecerá a uetcrminação de condiçiics útimas de operação. A modelagem 
determinística é uma tarefa dilkil por envol ver knfuncnos físicos ue compkxidade como formação, transporte c 
coalescência de gotas. As equações mostradas neste trahalho pode m contrihuir na comprecnsüo destes kn6menos. A 
equipe que desen volve os estudos com este aparelho tem procurado tamhL' Ill usar modelos estatísticos com base cm 
Planejamcnto Experimental para explicar o seu funcionamento. 

7. UNIDADES 

Tj= escala dissipativa de Kolrnogornff (m) 
vc =viscosidade cinemát ica da fase contínua (m ~ .s 1 l 
e= taxa de di ssip. turb. por unidade de massa ( m ' s .; ) 
N = velocidade do agitador ( rps) 
D =diâmetro do Agitador (m) 
u = velocidade instantânea cm um dado ponto ( ms 1

) 

f= freqüência de coalescência na cJmara de mi stura 
E= holdup médio da fa se di spersa (%) 

<jl3~= diâmdrn médio de Sauter (m) 
S=área superticial por unidade de volume 

We,. =número de Weber trat.ido ;, turhina .( p,. N ~ D '/ cr ) 

We =número de Weber (pdgv 2/cr) 
<P =diâmetro da gota equivalente ao <.la esláa (111) 
L\p =diferença de densidade cntn; as fa se 
g =aceleração da gravidade (m.s"2

) 

J.IC = viscosiuade da fase contínua (kg.m'.s 1
) 

U= Veloc. terminal de uma gota cm um meio infinito 
FD= força de arraste 
J.!d= viscosidade da fa se di spersa (kg.m 1.s 1

) 

H.,= Altura do leito orgânico 
V ú = vel. de scd. da gota trm1sportadora ( 111 .s ~ 1 ) 
t~ =tempo de residência da gota transportadora (s) 
t,~c-, =tempo de residência da gotícula (s) 

610 

V,k; = vcl. tk• s~d . ou de a~ccn\· ;Jo da gotít:ula ( m. s" 1
) 

Di = distúncia percorrida pela gotícula dento da gota 
transpmtadora. umw uma IÜn<;üo do diârn. da gotícula 
dei <dec para uma dado tempo de residencia(m) 
x = fator de corn!..;ão do movimento interno na gota 
dei ou d= di i'l metro da gotkula(m ) 
E= dic iêJKia ('Yr~ ) 

dN = di âmetro> <.lo furo (111) 
7. =número de Oshnt:sorgc 
N, ru• = número de Mortnn 
J.IO =viscosidade do orgfmico (kg.m ·'.s -1

) 

paq =viscosidade do aquoso (l\g.m·
1

.s- 1

) 

a= tensão interfacial (kg.m ·' .s .2 ) 

pag =densidade da fase aquosa (kg .m 
1

) 

po= uensidade da fase orgünica (kg.m~') 
H = alt. da cam. Lk gotas coalcscendo na imcrfacc (mi 
do= tamanho médio da go ta entrano.lo na t.ona de 
seuimcnta~ão ( 111 ) 

w = frcqiiência tk coalesc\!ncia expressa como uma 

fra\·ão do número total de gotas de tamanho médio que 
coalcsce em um plano do kito de profundidade H na 
coluna o.lc uccant,J<;ão 
v,= velocidade relativa (m .s') 
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