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RESUMO 

A extração líquido-líquido apresenta grande relevância dentro dos processos de separação, 

tendo a sua principal empregabilidade na indústria petroquímica e bioquímica. Tendo isso em 

vista, elaborou-se no presente trabalho uma ferramenta de uso acadêmico utilizando a 

linguagem Visual Basic com a finalidade de determinar o número de estágios de equilíbrio 

necessários para se realizar a separação de misturas binárias de líquidos imiscíveis em uma 

coluna extratora, assim como um dimensionamento preliminar para um misturador-decantador. 

Além disso, para o caso de um vaso agitado calculou-se a potência, rotação mínima do 

misturador e o tamanho da gota. Para tal, elaborou-se um banco de dados com a presença de 

alguns sistemas predeterminados com informações do coeficiente de distribuição, dados do 

ELL para diferentes frações molares, bem como dados de densidade e viscosidade. Como se 

trata de um programa com fins de utilização acadêmica, também se deixou aberto ao usuário a 

opção de trabalhar com outros sistemas fora do banco de dados disponibilizado utilizando as 

informações inseridas pelo mesmo. Utilizou-se a equação de Kremser e balanço de massa na 

coluna de extração líquida como base para o cálculo do número de estágios, enquanto para os 

parâmetros de dimensionamento utilizou-se equações de caráter empírico obtidos na literatura. 

Os resultados encontrados pelo programa foram satisfatórios e apresentaram um erro relativo 

de 17% para os estágios de equilíbrio por ELL e 4,8% para o uso do coeficiente de distribuição, 

cerca de 1% para o dimensionamento preliminar e erros percentuais na faixa de 15% para o 

número de potência do agitador e 1% para o tamanho da gota. 

Palavras chave: Extração líquido-líquido, coluna de extração, programa computacional, VBA, 

dimensionamento de coluna. 
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ABSTRACT 

Liquid-liquid extraction has great relevance within the separation processes, having its main 

application in the petrochemical and biochemical industry. Due to this, a tool was developed 

for academic purposes using Visual Basic language in order to measure the number of 

equilibrium stages needed to perform a separation of binary mixtures of immiscible liquids in 

an extractor column and a preliminary sizing for a mixer-settler. In addition, for the specific 

case of an agitated vessel, the power of the mixer, minimum rate of rotation and droplet size 

were calculated. In order to do that, a database was developed with some predetermined systems 

with distribution coefficient information, LLE data for various molar fractions, as well as 

density and viscosity data. As it is a program for academic purposes, the user was also given 

the choice to work with other systems that are not available on the database using the 

information inserted by him. The Kremser equation and mass balance in the liquid extraction 

column were used as the basis for calculating the number of equilibrium stages, while for the 

design parameters empirical equations obtained in the literature were used. The results achieved 

by the program were satisfactory and presented a relative error of 17% for the equilibrium 

stages calculated by the available data for ELL and 4,8% using the distribution coefficient, 

about 1% for the preliminary design and percentage errors in the range of 15% for the agitator 

power number and 1% for droplet size. 

Keywords: Liquid-liquid extraction, extraction column, computer programming, VBA, 

extraction column sizing.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Introdução 

Os processos de separação como a extração, destilação e absorção que atualmente são 

amplamente utilizados em indústrias químicas e biológicas, tiveram as suas primeiras 

aplicações pelas civilizações há mais de dois mil anos que, com o intuito de obter o sal marinho, 

realizaram o processo de separação da água do mar pelo método da evaporação e, por meio do 

método da extração, removeram metais de minérios (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Cada processo de separação é único e possui um princípio de separação característico, 

que tem como base fenômenos de transporte de massa e equilíbrio de fases. Com isso, tem-se 

que os processos de evaporação, absorção, condensação, destilação e desabsorção possuem 

como um dos seus princípios característicos a presença de uma fase líquida e outra gasosa. O 

presente trabalho se aprofunda no processo de extração líquido-líquido, que difere dos demais 

pela presença de duas fases líquidas (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A extração líquida é amplamente utilizada na indústria, especialmente quando os 

constituintes da corrente de alimentação a serem separados podem sofrer degradação por ação 

do calor. Por esse motivo, a extração de solvente encontra grande aplicabilidade na indústria 

petroquímica que possui a necessidade de separar líquidos sensíveis ao calor de acordo com o 

seu tipo químico e não por pressão de vapor ou peso molecular. Além disso, na indústria 

bioquímica, a extração líquido-líquido encontra a sua aplicação principalmente no processo de 

purificação de antibióticos e na recuperação de proteínas de substratos naturais (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011). 

Esse processo possui um princípio simples: para que o processo ocorra, é necessária 

uma força motriz que atue como agente de separação das duas fases líquidas. A força motriz é 

oriunda da diferença de solubilidade entre os elementos que compõem a alimentação e é efetiva 

para separar os componentes de uma mistura heterogênea de líquidos (AZEVEDO; ALVES, 

2013). 

Dessa forma, a extração líquida mostra-se uma operação unitária de grande valor devido 

às suas diversas aplicações industriais. Por consequência, o dimensionamento de extratores 
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necessários para essa separação se apresenta como uma importante ferramenta para a formação 

do engenheiro químico.  

Apesar do conceito da extração líquida ser relativamente simples, existem cálculos mais 

complexos no dimensionamento dos equipamentos, geralmente relacionados com os balanços 

de massa e energia que devem ser efetuados nas condições de operação. A partir das equações 

encontradas na literatura, elaborou-se nesse trabalho um modelo para o projeto de torres de 

extração líquidas e por meio do desenvolvimento de um programa computacional em Visual 

Basic for Application, VBA. 

Devido ao fácil uso e acesso do VBA, este software pode ser facilmente aplicado ao 

ensino dessa operação unitária em universidades, ampliando o campo de conhecimento e visão 

dos futuros engenheiros não só com relação ao processo de extração, mas também com 

ferramentas computacionais. 

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta de uso 

acadêmico, para que os estudantes possam ter um contato preliminar com ferramentas 

computacionais. 

Com essa motivação, o algoritmo foi desenvolvido para realizar o cálculo do número de 

estágios necessários para se realizar um processo de separação utilizando a equação de Kremser. 

O programa foi proposto para um determinado grupo de compostos presente em um banco de 

dados interno, mas também apresenta a possibilidade do usuário trabalhar com outro sistema 

que não esteja no banco de dados, desde que o mesmo forneça o coeficiente de partição 

associado.  

Além disso, o programa é capaz de realizar um dimensionamento preliminar, scale up, 

por meio de correlações empíricas, de um misturador decantador. O scale up pode ser descrito 

como um protótipo em uma planta piloto, sendo um processo comumente aplicado na indústria 

para dimensionamento de equipamentos tendo em vista uma maior precisão em um posterior 

aumento de escala.   

Ademais, o algoritmo também é capaz de realizar o dimensionamento de um vaso 

agitado, comumente aplicado nas colunas de extração, obtendo-se não só o dimensionamento 

do vaso, mas também a rotação mínima necessária do misturador, assim como a potência 

requerida para a sua rotação mínima. 
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1.2. Objetivos 

O presente trabalho possui como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional em Visual Basic (VBA), para cálculos referentes a colunas de extração. A 

ferramenta apresenta uma finalidade essencialmente acadêmica, visando simplificar diferentes 

etapas de cálculo relativos ao processo. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

- Apresentar argumentos para a escolha de um extrator em função das características físico-

químicas de cada sistema, além de determinar os critérios de escolha de solvente ideais para 

cada tipo de sistema. 

- Desenvolver um programa através do Visual Basic (VBA), em que seja possível determinar o 

número de estágios de equilíbrio de uma coluna de extração por meio da equação de Kremser. 

- Estimar os parâmetros essenciais necessários para a separação de determinados compostos 

líquidos em colunas de extração. 

- Analisar e comparar os resultados obtidos por meio do programa a partir de problemas já 

resolvidos na literatura. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Processos de Separação 

Durante as etapas de sua formação profissional, um engenheiro químico precisa 

aprender a calcular, projetar, construir e operar instalações nas quais reações químicas e 

operações de separação são realizadas (CUESTA; MARTÍNEZ, 2004). Para efeitos de 

sistematização, a engenharia química pode ser considerada como tendo dois aspectos 

fundamentais: o primeiro deles estabelece que todo e qualquer processo é composto por uma 

série de etapas denominadas de operações unitárias, ou seja, existe uma base comum a todos os 

processos de interesse; assim, em vez de se estudar os inúmeros processos, estudam-se as 

operações unitárias que os definem. Com relação ao segundo princípio, tem se que essas 

operações unitárias possuem como base os mesmos princípios científicos e técnicos 

(MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

Dessa forma, as operações unitárias e os processos de separação se mostram de 

fundamental importância para o exercício da profissão do engenheiro químico. Esses processos 

são largamente empregados em todo o tipo de indústria, sejam eles de natureza física ou 

química. Como exemplo de aplicações desses processos, temos o uso da destilação para 

separação ou purificação de misturas nas indústrias do petróleo e nas indústrias ligadas a 

bebidas. Um outro exemplo é o processo de obtenção do sal de cozinha, constituído por um 

conjunto de operações unitárias que vão desde o transporte dos materiais básicos, passando por 

uma transferência de calor, evaporação e cristalização até chegar nas etapas finais de secagem 

e peneiramento (GEANKOPLIS, 1993; MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

O constante avanço tecnológico nas operações unitárias e nos processos de separação 

gera uma necessidade de atualização do engenheiro para operar uma planta industrial. O 

princípio dessas operações, contudo, é usado há muitos anos desde o princípio das civilizações. 

Dentre os primeiros processos de separação que foram desenvolvidos estão a extração de óleos 

essenciais de flores e corantes de plantas. Além disso, o refino do asfalto rochoso e a destilação 

de licores também estão entre os processos desenvolvidos rudimentarmente nos primórdios da 

humanidade (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 
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No campo químico têm-se o uso da cromatografia como método de separação analítica 

para determinar composições de misturas complexas e, também, para o uso de técnicas de 

separação preparativa na tentativa de recuperar determinados produtos químicos. Tal 

metodologia de laboratório difere da utilizada industrialmente onde se utiliza comumente a 

destilação para separar uma mistura (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

No âmbito industrial, é usual utilizar a alimentação de misturas de componentes 

orgânicos de carvão, gás natural e petróleo. Mais de 95% das operações que envolvem 

separação química compreendem a alimentação de misturas dessas matérias primas (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011). 

Para que o processo de separação ocorra, é necessário que exista um agente de separação 

ao qual está associada a força motriz que é oriunda de uma diferença de propriedade física ou 

química entre os elementos que compõem a mistura a separar. Quando a resultante da força 

motriz possui valor nulo, pode-se dizer que o sistema se encontra em equilíbrio, ou seja, o 

sistema não sofre qualquer tipo de mudança de forma espontânea (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A Tabela 2.1 ilustra as principais forças motrizes condizentes com os agentes de 

separação de determinados processos de separação mais usuais (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Tabela 2.1 - Forças motrizes e agentes de separação de alguns processos de separação mais 

comuns 

Processo de Separação Força Motriz Agente de Separação 

Destilação Pressão de vapor Calor 

Absorção 
Solubilidade de gás em um 

líquido 
Líquido não-volátil 

Extração líquido-líquido Partição entre fases Líquido imiscível 

Filtração 
Forma e tamanho 

moleculares 
Membrana 

Separação gasosa 
Difusividade; partição de 

fases 
Membrana 

Eletrodiálise 
Carga elétrica; mobilidade 

iónica 

Membrana com carga; campo 

elétrico 

Fonte: Adaptado de AZEVEDO; ALVES, 2013. 
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A criação de uma mistura de espécies químicas oriundas das espécies separadas é um 

processo espontâneo que não necessita de nenhuma entrada de energia. Todavia, o processo 

inverso não é caracterizado como um processo espontâneo. Dessa forma, a separação de uma 

mistura química em componentes puros requer energia. Uma mistura a ser separada pode ser 

monofásica ou multifásica, sendo, no último caso, mais vantajoso iniciar pela separação de suas 

fases (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

A Figura 2.1 apresenta um esquema do processo geral de separação (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011).  

Figura 2.1 - Processo geral de separação 

 

Fonte: Adaptado de SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 

Em cada operação de separação, os componentes da mistura são estimulados a mover-

se para diferentes locais espaciais por meio de um ou mais métodos de separação apresentados 

na Figura 2.2. No entanto, a separação não é completa para grande parte dos casos, dessa forma 

para alimentações compostas de uma ou mais espécies, existe uma grande probabilidade de ser 

preciso utilizar mais de um processo de separação (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

A Figura 2.2(a) apresenta uma das técnicas de separação mais usuais, na qual é criada 

uma segunda fase (vapor, líquida ou sólida) imiscível com relação à fase de alimentação. A 

criação dessa fase ocorre por meio de transferência de energia (térmica ou mecânica) ou por 

redução de pressão. Como exemplo de operações comuns desse tipo temos a destilação e a 

cristalização (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011; AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A Figura 2.2(b), apresenta uma outra técnica, onde uma outra fase líquida é 

acrescentada. Essa fase apresenta uma seletividade que pode absorver, extrair ou retirar 

determinadas espécies da alimentação. As operações mais usuais que utilizam essa técnica são 

a extração líquido-líquido e a absorção. No caso da extração líquido-líquido, têm-se uma 
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alimentação líquida em conjunto com uma segunda fase líquida imiscível sendo adicionada 

(SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

Enquanto isso, a Figura 2.2(c) apresenta o uso de uma barreira, uma técnica de uso 

menos frequente que as demais apresentadas anteriormente. Essa barreira geralmente é 

constituída por uma membrana polimérica. Nessa técnica são exploradas as diferenças de 

permeabilidade das espécies através da barreira, onde ela é responsável por limitar ou provocar 

o deslocamento de determinadas espécies químicas frente a outras (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011; AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Já a Figura 2.2(d) apresenta uma operação baseada na diferença de adsorvabilidade das 

espécies. Nessa operação um vapor ou líquido é colocado em contato com um agente sólido, 

sendo esse, geralmente, partículas porosas visando alcançar uma área de superfície alta 

(SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

Por último, a Figura 2.2(e) apresenta campos externos (centrífugos, térmicos, elétricos, 

fluxo, entre outros) que são aplicados em casos específicos para a alimentação líquida ou gasosa 

(SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 
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Figura 2.2 - Técnicas de separação básicas: (a) separação por criação de fase; (b) separação 

por adição de fase; (c) separação por barreira; (d) separação por agente sólido; (e) separação 

por campo ou gradiente. 

 

Fonte: Adaptado de SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 

2.2.  Equilíbrio de Fases 

Os dados dos equilíbrios de fase são de grande importância para a escolha e 

dimensionamento dos equipamentos de um processo de separação. A complexidade e a 

quantidade de misturas que podem ser aplicadas no processo são tamanhas que se utiliza a 

fundamentação de previsão teórica no lugar dos dados experimentais, visto que os mesmos 

dificilmente se encontram em bibliografias (CUESTA; MARTÍNEZ, 2004). 

Pode-se dizer que um processo simples de separação compreende, primeiramente, em 

duas fases distintas alcançando o equilíbrio para serem posteriormente separadas. Além disso, 

tem-se o fato de diversos processos de separação serem definidos pela extensão em que as 

espécies são distribuídas entre as suas fases em equilíbrio a uma determinada temperatura e 

pressão. Se esse fator de separação é alto, apenas um estágio pode ser necessário para se atingir 
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a separação requerida, se não, faz-se necessário o uso de vários estágios (ROBBINS; CUSACK, 

1997; SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

Para sistemas bifásicos, quando duas fases estão em contato, ocorre a transferência de 

massa entre seus componentes até que a transferência de uma fase para a outra seja exatamente 

igual à do sentido oposto e, dessa forma, não haja mudança de fase. No momento em que esse 

estágio é atingido, pode-se dizer que o sistema está em equilíbrio (PRAUSNITZ; 

LICHTENTHALER; AZEVEDO, 1999). 

O conceito do equilíbrio de fases pode ser visualizado de maneira mais clara por meio 

da demonstração utilizando os conceitos de potenciais químicos (ATKINS; PAULA, 2010). A 

fundamentação dos fatos explicitados acima reside na segunda lei da termodinâmica, que 

segundo Atkins e Paula (2010, p. 115): “No equilíbrio, o potencial químico de uma substância 

é o mesmo em toda a amostra, qualquer que seja o número de fases presentes”. 

Usando-se 𝜇1 como notação para o potencial químico de uma determinada substância 

em um certo ponto, e 𝜇2 em outro ponto, estejam os pontos em diferentes fases ou não. No 

momento em que uma quantidade infinitesimal 𝑑𝑛 da substância em questão transfere-se do 

ponto 1 para o ponto 2, a energia de Gibbs do sistema varia de −𝜇1𝑑𝑛, ao ser removida do 

ponto 1, e varia de uma magnitude de +𝜇2𝑑𝑛 quando é adicionada no ponto 2. Obtendo-se 

assim, para mesma temperatura e pressão, a variação total (ATKINS; PAULA, 2010): 

 𝑑𝐺 =  (𝜇2 − 𝜇1) ∙ 𝑑𝑛 (2.1) 

Assim, a transferência tem a tendência a ocorrer espontaneamente se o potencial 

químico for mais elevado em 1 do que em 2. No caso 𝜇2 ser igual a 𝜇1 pode-se afirmar que o 

sistema estará em equilíbrio (ATKINS; PAULA, 2010). O equilíbrio de fases para componentes 

puros é ilustrado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Equilíbrio de fase para um componente puro 

 

Fonte: Adaptado de SMITH, 2005. 

A Figura 2.3 permite observar os limites do equilíbrio para compostos puros. O ponto 

onde os limites do equilíbrio trifásico se encontram é o ponto triplo, onde coexistem as fases 

sólido, líquido e vapor. O limite de equilíbrio de fase entre líquido e vapor termina no ponto 

crítico. Acima da temperatura crítica, não se forma líquido, não importa quão alta seja a pressão. 

O limite de equilíbrio de fases entre líquido e vapor conecta o ponto triplo e o ponto crítico e 

marca o limite de coexistência entre o vapor e o líquido. Para uma determinada temperatura 

pertencente a esse limite, a pressão de equilíbrio é a pressão do vapor (SMITH, 2005). 

Na análise feita para sistemas binários, as variáveis consideradas foram unicamente 

pressão e temperatura. No caso de sistemas com duas ou mais fases, é necessário introduzir 

uma nova variável ao estudo, a composição. No dimensionamento de colunas de extração 

líquida, é fundamental conhecer o sistema termodinâmico a ser tratado, isto é, o equilíbrio de 

fases e sua relação com as condições de operação (SMITH, 2005). 

A Figura 2.4 apresenta os tipos mais comuns de diagramas de fases de equilíbrio líquido-

líquido, com temperatura e pressão fixadas; o eixo das abcissas representa a concentração do 
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soluto no extrato e o eixo das ordenadas representa a concentração do soluto no rafinado 

(AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Figura 2.4 - Classes mais comuns de equilíbrio líquido-líquido: (a) tipo I (um par imiscível 

diluente-solvente); (b) tipo II (só o binário diluente-soluto é totalmente miscível) 

 

Fonte: Adaptado de AZEVEDO; ALVES, 2013. 

A representação de um diagrama de equilíbrio ternário é comumente representada sob 

a forma de um triângulo equilátero. Pela curva de Equilíbrio Líquido-Líquido, ELL, pode-se 

observar a distribuição do soluto entre as duas fases, uma rica em solvente e a outra rica em 

diluente (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

No processo de extração líquida a separação dos componentes depende, em especial, da 

partição de equilíbrio termodinâmico entre os componentes presentes nas fases líquidas. Por 

meio dessa partição é possível aferir a proporção de solvente necessária no processo, assim 

como avaliar a eficiência teórica dos estágios da coluna de extração e as taxas de transferência 

de massa (ROBBINS; CUSACK, 1997). 

Para o processo de extração de líquidos imiscíveis, o equilíbrio termodinâmico 

encontrado, em sua maioria, compreende soluções de características não ideais. A circunstância 

mais elementar implica na presença de um soluto em uma corrente de solvente de alimentação 
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F e uma corrente de solvente de extração S que tem como função extrair o soluto da corrente F 

(ROBBINS; CUSACK, 1997). 

Qualquer ponto sobre a curva de equilíbrio pode ser representado em termos de um 

coeficiente de partição do soluto entre as fases, identificado como 𝐾𝑑, e definido segundo a 

relação (AZEVEDO; ALVES, 2013): 

 𝐾𝑑  =
𝑦

𝑥
 (2.2) 

Em que: 

𝑦 é a concentração do soluto em fração mássica ou molar 

𝑥 é a concentração do soluto na fase de rafinado 

2.3.  Extração Líquido-Líquido 

Segundo Berk (2009, p. 276) “a extração líquida é um processo de separação que 

consiste na transferência de um soluto de um solvente para outro, sendo os dois solventes 

imiscíveis ou parcialmente miscíveis entre si”. Nesse processo, tem-se duas fases que diferem 

quimicamente, acarretando uma separação segundo as propriedades químicas e físicas 

(GEANKOPLIS, 1993). 

Assim como os demais processos de extração, a extração por solvente pode ser dividida 

em duas etapas principais: primeira consiste no contato íntimo entre os líquidos, enquanto a 

segunda está associada a uma separação das fases. Essas duas etapas devem ser consideradas 

tanto na escolha do solvente como na operacionalização do processo, já que, por exemplo, uma 

mistura vigorosa apesar de favorecer a transferência de massa pode ocasionar a formação de 

emulsões que dificultam o processo de separação. Com frequência, utiliza-se uma mistura 

aquosa como solvente para separar um líquido orgânica apolar (BERK, 2009). 

É importante notar que a extração líquido-líquido é um processo de separação com uso 

considerável não só em escala laboratorial, mas também a nível industrial, sendo 

frequentemente empregada nessas duas vertentes (AZEVEDO; ALVES, 2013). Esse processo 

é comumente aplicado em indústrias químicas, de mineração, de alimentos, na indústria 
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farmacêutica. Pode-se citar o processo de produção da penicilina, realizado por meio da 

fermentação e cuja purificação pode ser feita por meio de extração líquida. Também, diversas 

separações de metais são feitas por meio de extração de solução aquosa, como por exemplo o 

cobre-ferro, urânio-vanádio e tântalo-nióbio (GEANKOPLIS, 1993; BERK, 2009). Além disso, 

a extração líquido-líquido ocupa uma posição de destaque entre as técnicas de preparação de 

amostras mais empregadas pelos químicos (YANG; DUTKIEWICZ; URBAN, 2018).  

Na extração líquida, segundo Smith (2005, p.184): 

“A separação ocorre como um resultado da distribuição diferente dos componentes da 

alimentação entre as duas fases líquidas. O líquido com o qual a alimentação entra em 

contato é conhecido como solvente. O solvente é responsável por extrair o soluto da 

corrente de alimentação. A corrente rica em solvente oriunda da separação é 

conhecida, por sua vez, como extrato, enquanto a alimentação residual da qual o soluto 

foi extraído é conhecida como rafinado.” 

O solvente pode ser imiscível ou parcialmente imiscível com relação ao diluente que 

está sendo aplicado ao processo. Além disso, deve possuir uma afinidade preferencial ou 

seletiva a respeito do soluto ou dos solutos contidos na alimentação (AZEVEDO; ALVES, 

2013). Dessa forma, o solvente dissolve parcialmente determinados componentes da 

alimentação, realizando ao menos uma separação parcial da alimentação (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011). 

A separação dessas correntes pode ser realizada em um extrator ou em uma coluna, 

como apresentado na Figura 2.5. A Figura 2.6 apresenta o processo de extração por dois tipos 

de corrente distintas. 

Figura 2.5 - Esquema de uma coluna de extração líquido-líquido em contracorrente

 

Fonte: Adaptado de AZEVEDO; ALVES, 2013. 
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Figura 2.6 - Extração: (a) corrente cruzada; (b) contracorrente 

 

Fonte: Adaptado de ROBBINS; CUSACK, 1997. 

A extração em corrente cruzada difere da extração em contracorrente, pois ocorre em 

cascata ou uma série de estágios como apresentado na Figura 2.6. Assim, divide-se a corrente 

de solvente em um determinado número de partes, na qual o rafinado, 𝑅, de um estágio de 

extração é colocado em contato com um solvente, 𝑆𝑜, fresco adicional em um estágio seguinte, 

sendo as correntes de solvente inseridas em cada um dos 𝑁𝑢 extratores (ROBBINS; CUSACK, 

1997; AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A extração contracorrente, por sua vez, funciona de forma que o solvente entre no 

estágio mais distante daquele em que a alimentação F é introduzida, forçando as duas fases a 

se cruzarem em contracorrente, gradativamente entrando em contato, fazendo com que a 

corrente, F, de alimentação, ao longo do percurso, fique cada vez mais pobre no soluto. Com 

isso, é possível transferir para o extrato, 𝐸, um ou mais componentes da alimentação 

(ROBBINS; CUSACK, 1997; AZEVEDO; ALVES, 2013). 

2.3.1. Uso do Processo de Extração 

Existem diversos fatores que influenciam na escolha do processo de separação. Esses 

fatores podem ser tanto de caráter técnico quanto econômico. O processo de separação é a 
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principal etapa do sistema, no entanto é a parte menos custosa da operação representando um 

baixo custo operacional e baixo investimento na planta. A maior alíquota do investimento e 

custo operacional na etapa de extração consiste na recuperação e na separação do solvente do 

produto (PRATT, 1953). 

A extração líquido-líquido, por englobar um agente de separação de massa, muitas vezes 

suscita um sistema ternário. Tal fato apresenta uma maior complexidade na operação, sendo 

assim necessário a adição de processos adicionais de separação para o reaproveitamento e a 

recuperação do solvente. Nesses casos, frequentemente a associação de dois ou mais processos 

torna-se a melhor escolha (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Pode-se utilizar a extração de solvente como um processo de separação alternativo aos 

processos mais comuns de evaporação e destilação em determinados casos. Um caso que 

exemplifica tal afirmação é a separação do ácido acético da água, no qual a remoção do ácido 

pode se dar tanto por destilação quanto por extração com uso de solvente orgânico. Nesse caso, 

a escolha do processo de separação está diretamente ligada aos custos de cada um dos processos 

(GEANKOPLIS, 1993). 

Uma analogia entre o processo de destilação e extração pode ser realizada para 

compreensão das diferenças e peculiaridades de cada processo. De acordo com Seader, Henley 

e Roper (2011) e Azevedo e Alves (2013), pode-se dizer, de forma geral, que é preferível utilizar 

a extração no lugar da destilação nos seguintes casos: 

- Quando não se pode realizar o processo de separação por meio da destilação, ou o 

processo de destilação possui um alto impacto econômico de custo.  

- Presença em solução aquosa ou orgânica de substâncias inorgânicas dissolvidas ou 

complexadas.  

- Retirada de contaminantes em baixas concentrações, como hormônios no óleo animal, 

além de remoção de componentes em um fluxo de resíduos aquoso, também em baixas 

proporções, com alto ponto de ebulição.  

- Recuperação de materiais termosensíveis, de forma que a extração é economicamente 

mais viável que a destilação a vácuo.  
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- Necessidade de separar uma mistura pelo seu tipo químico (aromático, naftênico 

alifático), sem levar em consideração a volatilidade relativa, além da separação de materiais 

com uma volatilidade muito baixa sendo praticamente não voláteis. 

- Quando há presença de qualquer tipo de azeótropo.  

Na Tabela 2.2 pode-se observar os processos de extração mais utilizados na indústria, 

assim como os componentes que os compõem. 
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Tabela 2.2 - Representatividade industrial de processos de extração líquido-líquido 

Soluto Diluente Solvente 

Ácido acético Água Acetato de etila 

Ácido acético Água 
Acetato de 

isopropil 

Ácido aconítico Melaço Butanona 

Amônia Butenos Água 

Aromáticos Parafina Dietilenoglicol 

Aromáticos Parafina Furfural 

Aromáticos Querosene Dióxido de enxofre 

Aromáticos Parafina Dióxido de enxofre 

Asfalteno Óleo de hidrocarboneto Furfural 

Ácido benzoico Água Benzeno 

Ácido graxo Óleo Propano 

Metanal Água Éter di-isopropílico 

Ácido metanoico Água Tetraidrofurano 

Butanona Água Tricloroetano 

Borato de trimetila Metanol Hidrocarbonetos 

Cicloalcano Óleo destilado Nitrobenzeno 

Cicloalcano/ 

Aromáticos 
Óleo destilado Fenol 

Fenol Água Benzeno 

Fenol Água Clorobenzeno 

Cloreto de sódio aq. Hidróxido de sódio Amônia 

Vitamina E Óleo Vegetal Propano 

Água Butanona 
aq. Cloreto de 

cálcio 

Fonte: Adaptado de SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 
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2.3.2. Escolha do solvente 

Para a escolha do solvente, deve-se observar a fórmula molecular do soluto. Assim, 

pode-se selecionar o solvente com base nas prováveis afinidades entre os grupos funcionais 

relacionados (TODD, 1996). De modo geral, existe uma gama de solventes líquidos que podem 

ser utilizados para o processo de extração. Entretanto, a probabilidade de um líquido específico 

possuir todas as propriedades desejáveis para um solvente é baixa e, na escolha do solvente, 

alguns comprometimentos devem ser feitos (TREYBAL, 1980). 

De forma geral, os custos relativos ao processo de extração podem ser divididos em 

custo de operação do extrator, que representa apenas 3% do custo total, e demais operações de 

separação de solvente, que visam a recuperação do mesmo, que representam 97% do custo. 

Dessa forma, a escolha do solvente é uma etapa fundamental do processo de extração 

(AZEVEDO; ALVES, 2013). Alguns fatores devem ser levados em consideração na seleção do 

solvente: 

- A seletividade, ou seja, a capacidade de remover e concentrar o soluto frente aos outros 

componentes que estão na corrente de alimentação. Além disso, é recomendável que possua 

imiscibilidade com relação a essa corrente de alimentação, já que se não apresentar será 

necessário recuperá-lo posteriormente (TODD, 1996). 

- A disponibilidade do solvente é um fator importante, visto que interfere diretamente 

com o capital que está sendo investido no processo (TODD, 1996). Com isso, tem-se, ainda, o 

coeficiente de distribuição, quanto maior o valor do mesmo, menor a necessidade de uso de 

solvente e consequentemente menor o custo (TREYBAL, 1980). 

- Uma das etapas da operação de extração é a recuperação do solvente, realizada com 

frequência por meio da destilação (TREYBAL, 1980). Com isso, o solvente deve possuir 

volatilidade diferente do solvente, o suficiente para que o processo por ser realizado por meio 

da destilação. Além disso, não pode possuir uma volatilidade nem muito alta, nem muito baixa, 

já que, no primeiro caso, seria necessária uma alta pressão no extrator e, no segundo, uma alta 

temperatura (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 
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- Uma diferença de densidade baixa entre as fases gera empecilhos na separação, 

acarreta uma menor capacidade e no uso de equipamentos maiores. Enquanto uma diferença 

muito alta apresenta uma maior dificuldade em obter o tamanho de gotas desejado para uma 

melhor extração (TODD, 1996). 

- O solvente deve ser não tóxico, de característica não inflamável e preferencialmente 

de baixo custo (TREYBAL, 1980). Além disso, a corrosividade deve ser observada, visto que 

um solvente corrosivo exige, de modo geral, o uso de materiais mais caros no processo (TODD, 

1996). 

- Com relação a reatividade química do solvente, além de ser estável, o mesmo deve ser 

também inerte frente aos demais componentes do sistema (TREYBAL, 1980). A estabilidade 

permite potencializar a vida útil do solvente e mitigar a sua necessidade de makeup, enquanto 

a inercia permite a utilização de materiais comuns nos equipamentos (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011). 

- Para favorecer o manuseio e armazenamento, o solvente deve apresentar propriedades 

físicas razoáveis como baixa viscosidade que promove a separação das fases, diminuindo a 

queda de pressão e fornecendo uma alta taxa de transferência de transferência de massa. Além 

disso, deve possuir ponto de congelamento e pressão de vapor também baixos (TREYBAL, 

1980; SEADER; HENLEY; ROPER, 2011).  

Os primeiros aspectos avaliados são a seletividade do solvente e a questão ambiental, 

visto que os mesmos são grandes fomentadores de poluição no solo, no ar e na água. Assim 

sendo, é de fundamental importância a utilização de compostos pouco agressivos ao meio 

ambiente. Posteriormente, são levadas em considerações a capacidade e o custo (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011; GEBRESLASSIE; DIWEKAR, 2015). 

Ao longo dos anos diferentes metodologias para a seleção do solvente foram 

desenvolvidas, podendo ser divididas em dois grandes grupos. O primeiro, mais tradicional, 

implica em uma síntese laboratorial, enquanto o segundo, que está crescendo em relevância, 

consiste na aplicação de um banco de dados para rastrear as propriedades do solvente. 

Recentemente, a comunidade científica e industrial tem dado muita atenção para o Desenho 

Molecular Assistido por Computador (CAMD) para a identificação de compostos com 
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propriedades específicas tanto de caráter físico como químico. Essa técnica é amplamente 

aplicada em projetos de substituição de solvente e para separação do tipo líquido-líquido 

(HARPER; GANI, 2000; GEBRESLASSIE; DIWEKAR, 2015). 

Harper e Gani (2000) realizaram um estudo onde diferentes abordagens foram propostas 

e aplicadas para que se pudesse identificar uma série de compostos com propriedades desejadas. 

Esse estudo objetivava utilizar o CAMD exatamente para determinar quais compostos seriam 

capazes de executar uma ou determinadas tarefas. 

Nesse estudo, os autores aplicaram o algoritmo para um projeto de substituição de 

solvente para um sistema de extração líquido-líquido de fenol em águas residuais. O processo 

original o utilizava o tolueno como solvente em contracorrente em um misturador-decantador 

e era regenerado por meio de destilação. Assim, o solvente obtido pelo método CAMD deveria 

executar, nos mesmos equipamentos, a mesma função do solvente anterior. 

O algoritmo foi dividido em três etapas fundamentais. A primeira, o design preliminar, 

seguida do design e pós design onde o objetivo é a definição da função que o composto deve 

cumprir assim como as especificações, restrições de segurança e compatibilidade com 

equipamentos. 

Na primeira etapa o algoritmo busca, em uma base de dados, fatores como: estrutura 

base, propriedades essenciais, propriedades desejadas, propriedades de ambiente, saúde e 

segurança. Dessa forma, esses dados são identificados com base nas operações envolvidas e são 

cruzados com as restrições que o projeto possui. Já na segunda etapa, o algoritmo é dividido 

em quatro níveis, onde cada um apresenta uma geração e uma triagem. As estruturas das 

moléculas são desenvolvidas na geração e as propriedades do composto gerado são cruzadas 

com as especificações do projeto na triagem, normalmente se utiliza um conjunto de grupos 

para se montar os compostos. Por último, utiliza-se um banco de dados de fornecedores para se 

identificar a viabilidade financeira, disponibilidade dos compostos obtidos, desempenho do 

processo e restrições legislativas. 

Recentemente, Gebreslassie e Diwekar (2015) propuseram uma nova estratégia de 

otimização de problemas resolvidos por projetos moleculares computados com base em um 

algoritmo meta-heurístico de Otimização Eficiente da Colônia de Formigas (EACO). Essa 
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estratégia consiste no uso do Modelo de Programação Não Linear Inteira Mista (MINLP) para 

formulação dos problemas de seleção de solvente. 

O algoritmo implementado no trabalho de Gebreslassie e Diwekar (2015) por meio da 

estratégia de Otimização de Colônias de Formigas (ACO) é capaz de resolver problemas 

relacionados a escolha do solvente que combinam CAMD e o EACO. 

O ACO é um algoritmo aproximado para a obtenção de soluções satisfatórias de 

problemas de otimização combinatória em um tempo de computação admissível. É baseado no 

comportamento das formigas na procura por alimento, onde as formigas exploram de maneira 

aleatória a região ao redor do ninho. Assim que encontram o alimento, é realizado uma seleção 

preliminar onde a qualidade e a quantidade de comida são avaliadas e, de posse desses critérios, 

a formiga deposita uma quantidade de feromônio ao longo do caminho de volta para o ninho 

que será o responsável por guiar as demais formigas ao alimento (DORIGO; BLUM, 2005).  

Deneubourg, et al. (1990) realizaram um estudo sobre o comportamento das formigas 

na busca por alimento. No experimento, as formigas tinham uma ponte entre o seu ninho e o 

alimento, entretanto, essa ponte continha uma bifurcação colocando as formigas diante de uma 

escolha binária e assim, poderia ser percorrida por dois caminhos distintos, sendo um deles 

muito maior que o outro. Após um determinado intervalo de tempo o feromônio começa a ser 

evaporado e as formigas optam pelo caminho mais curto que é onde o feromônio está mais 

presente. Isso atrai um maior número de formigas, que deposita um número ainda maior de 

feromônios fazendo com que toda a colônia opte por esse caminho. 

A analogia feita com relação as formigas para resolução de algoritmos ACO consiste no 

fato de que as trilhas artificiais de feromônios, que são representadas por valores numéricos no 

algoritmo, são os únicos meios de comunicação entre as formigas artificiais. A atualização dos 

valores de feromônios para os caminhos de acordo com as informações obtidas em cada etapa 

do processo faz com que o algoritmo encontre um caminho ótimo. Assim, a diminuição de 

feromônio permite que as formigas artificiais prefiram um caminho em detrimento de outro 

(GEBRESLASSIE; DIWEKAR, 2015). 

Gebreslassie e Diwekar (2015), utilizaram um algoritmo EACO para otimização de 

algoritmos genéricos e de simulação simétrica fundamentado em gradiente para resolução de 
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problemas em CAMD. Assim, baseou-se o estudo em uma seleção de solvente para extração de 

ácido acético a partir de fluxo de resíduos do processo.  

Desse modo, por meio da implementação do seguinte fluxo de algoritmo apresentado 

na Figura 2.7, encontrou-se um conjunto de moléculas candidatas a solvente com melhor 

distribuição de solutos do que as obtidas por método de decomposição e por Recozimento 

Simulado Eficiente (ESA).  

Figura 2.7- Algoritmo básico para seleção de solventes usando EACO 

 

Fonte: Adaptado de GEBRESLASSIE; DIWEKAR, 2015. 
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2.3.3. Extração de Líquidos Imiscíveis 

De acordo com Azevedo e Alves (2013), em casos onde o solvente e o diluente possuem 

uma miscibilidade extremamente baixa, considera-se a miscibilidade desprezível de modo ao 

sistema ser considerado totalmente imiscível. Além disso, para soluções diluídas, utiliza-se as 

seguintes considerações: 

- O processo é isobárico. 

- A entalpia de mistura é desprezível. 

- Não há variação de temperatura durante o processo (isotérmico). 

Segundo Azevedo e Alves (2013), nesse caso, a extração líquida envolve duas fases 

líquidas nas quais o soluto irá se distribuir e, em que as razões mássicas de 𝑋 e 𝑌 tornam-se: 

 
𝑋 (

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑜
) =

𝑥

1 − 𝑥
 

(2.3) 

 

 
𝑌 (

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑜
) =

𝑦

1 − 𝑦
 

(2.4) 

 

O balanço mássico dos componentes, considerando as vazões do diluente, D, e do 

solvente, S, constantes ao longo de toda a coluna, pode ser representado pela Equação (2.5) 

(AZEVEDO; ALVES, 2013): 

 𝑋0 ∙ 𝐷 +  𝑌𝑁+1 ∙ 𝑆 =  𝑋𝑁𝐷 ∙ + 𝑌1 ∙ 𝑆 (2.5) 

 

Onde: 

 𝐷 = (1 −  𝑥𝑁) ∙ 𝐷𝑁 (2.6) 

 

 𝑆 = (1 −  𝑦1) ∙ 𝑆1 (2.7) 
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Em que, S1 corresponde a vazão total do extrato que sai do estágio 1 e DN a vazão total 

do rafinado que sai do estágio N (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Dessa forma, pela Equação (2.5), pode-se observar o balanço na coluna. Além disso, 

tem-se o seguinte equilíbrio: 

 𝑌

𝑌 + 1
=  𝐾𝑑 ∙

𝑋

𝑋 + 1
 (2.8) 

Onde: 

𝐾𝐷 é o coeficiente de partição do soluto entre as fases 

2.3.4. Equação de Kremser e Estágios de Equilíbrio 

Assim como nos processos de absorção e destilação, as fases líquidas na extração 

líquido-líquido devem ser postas em alta turbulência e em contato íntimo para obter elevadas 

taxas de transferência de massa. Após esse contato das fases, devem ser então separadas 

(GEANKOPLIS, 1993).  

Para que a separação desejada seja alcançada é preciso que ocorra entre as fases 

envolvidas no processo uma série de contatos múltiplos, que são obtidos por meio de estágios 

de equilíbrio (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Pode-se dizer que um estágio de equilíbrio é uma ferramenta ou um conjunto de 

ferramentas que realiza o efeito de misturar profundamente dois líquidos imiscíveis até que a 

concentração de equilíbrio seja alcançada, assim separando as duas fases (ROBBINS; 

CUSACK, 1997). 

Em decorrência dessa mistura profunda entre as fases, consegue-se transferir o soluto 

de uma fase para a outra. Além disso, as correntes não estão em equilíbrio quando e entram em 

um mesmo estágio de equilíbrio, essa variação é a força motriz para que a transferência de 

massa possa ocorrer (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A equação de Kremser é uma resolução utilizada para fins de programação em que se 

pode determinar matematicamente o número de estágios de equilíbrio de um processo como o 

de extração. Essa equação é uma alternativa frente as resoluções por balanços de massa e 

método de McCabe-Thiele que faz uso do método gráfico (AZEVEDO; ALVES, 2013).  
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Entretanto, esse método possui uma restrição quando utilizado em soluções não muito 

diluídas em que se tem percentagens molares do soluto no gás ou no líquido maiores que 1%. 

Nesses casos, as vazões totais dos líquidos variam consideravelmente (AZEVEDO; ALVES, 

2013). 

Para o caso específico em que as equações correspondentes ao equilíbrio das fases 

líquidas sejam lineares e o sistema seja diluído, pode-se aplicar a equação de Kremser 

(AZEVEDO; ALVES, 2013): 

 

 

𝑁 =
𝑙𝑛 [(1 −

𝐷
𝑚 ∙ 𝑆) (

𝑥0 −  𝑥𝑁
∗

𝑥𝑁 −  𝑥𝑁
∗ ) +

𝐷
𝑚 ∙ 𝑆]

𝑙𝑛 (
𝑚 ∙ 𝑆

𝐷 )
 (2.9) 

 

Para: 

 𝐷

𝑆
≠ 𝑚 

 

(2.10) 

 

Onde tem-se o equilíbrio linear entre as fases: 

 𝑦 = 𝑚 ∙ 𝑥 (2.11) 

 

A Equação (2.12) apresenta a corrente de extrato que entra na coluna em equilíbrio com 

a composição do soluto na corrente de rafinado na saída da coluna (AZEVEDO; ALVES, 

2013): 

 𝑥𝑁
∗ =  

𝑦𝑁+1

𝑚
 (2.12) 

Ademais, a equação de Kremser apresenta 𝐷 e 𝑆 como vazões totais que podem ser 

assumidas como constantes ou podem ser obtidas por meio das seguintes médias (AZEVEDO; 

ALVES, 2013): 
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𝐷 =  

𝐷0 + 𝐷𝑁

2
 (2.13) 

 

 
𝑆 =  

𝑆1 + 𝑆𝑁+1

2
 (2.14) 

 

2.4. Equipamentos 

Os líquidos possuem estruturas mais complexas que os gases, por isso os extratores 

líquido-líquido compreendem um maior número de variáveis quando comparados com as 

operações envolvendo vapor-líquido (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

De acordo com Seader, Henley e Roper (2011) alguns fatores operacionais devem ser 

considerados nesse processo: 

- O tipo de extrator que está sendo utilizado, o custo e a potência exigida pelo mesmo, 

tal como a temperatura e a pressão de operação do sistema. A taxa do fluxo de alimentação, 

bem como a sua composição, temperatura e pressão. 

- Número de estágios de equilíbrio, a escolha do solvente, bem como a vazão mínima 

do mesmo. 

- Tensão superficial, diferença de densidade de fase, emulsificação e tendência de 

formação de subprodutos. Tempo máximo de residência para evitar degradação. 

Se os equipamentos utilizados nos processos de absorção e destilação forem aplicados 

para o processo de extração terão, em muito dos casos, um processo ineficiente de separação, a 

não ser no caso em que a diferença de densidade entre as fases seja consideravelmente alta e a 

viscosidade dos líquidos envolvidos no processo seja baixa (SEADER; HENLEY; ROPER, 

2011). 

Os equipamentos utilizados para extração líquido-líquido podem ser geralmente 

classificados em três macrocategorias: a) misturadores-decantadores; b) colunas agitadas e não-

agitadas e c) extratores centrífugos (AZEVEDO; ALVES, 2013). Em relação ao regime de 

operação, os equipamentos podem ser classificados como batelada ou contínuos 

(GEANKOPLIS, 1993). 
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Para que se possa dimensionar o tamanho da coluna, faz-se uso de dados experimentais 

de HETP, que é a Altura Equivalente a um Prato Teórico, ou utilizam-se dados da performance 

de transferência de massa característicos da coluna que está se implementando. Além disso, 

faz-se o uso também da nomenclatura HETS, que é a Altura Equivalente a um Estágio Teórico, 

no lugar da HETP. Ademais, refere-se como fase descontínua a fase dispersa, na forma de 

gotículas, e como fase a contínua a outra fase (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

O dimensionamento de uma coluna de extração é feito a partir da determinação do seu 

diâmetro e da sua altura. Dessa forma enquanto a altura deve ser suficientemente grande para 

permitir a quantidade de estágios necessários para se obter a extração desejado, o diâmetro deve 

ser suficientemente grande de modo a permitir que as fases líquidas se movam ao longo da 

coluna em contracorrente sem que ocorra qualquer tipo de inundação (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011). 

Apesar de todos os avanços tecnológicos, os conhecimentos sobre o design e 

desempenho das colunas de extração ainda não são suficientemente satisfatórios sobre o tema 

(TORAB-MOSTAEDI; SAFDARI, 2009). De acordo com Luo, et al. (apud TORAB-

MOSTAEDI; SAFDARI, 2009) a complexidade da hidrodinâmica do sistema e de como a 

transferência de massa se comporta são os principais responsáveis pela falta de conhecimento 

sobre esses temas. 

Com relação aos tipos de colunas de extração, a Tabela 2.3 apresenta as principais 

vantagens e desvantagens dos equipamentos mais usuais: 
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Tabela 2.3 - Vantagens e Desvantagens de diferentes equipamentos de extração 

Classe de equipamento Vantagens Desvantagens 

Misturador-decantador 

-Bom contato 

-Opera com ampla taxa de 

fluxo 

- Baixo pé-direito 

- Alta eficiência 

- Muitas etapas disponíveis 

- Scale up confiável 

- Grande retenção 

- Altos custos de energia 

- Grande investimento 

- Ampla área útil 

- Pode ser necessário 

bombeamento entre os estágios 

Contato contínuo, 

contracorrente (sem 

acionamento mecânico) 

- Baixo custo inicial 

- Baixo custo operacional 

- Construção simples 

- Transferência de massa limitada 

para uma diferença de densidade 

baixa 

- Não pode lidar com alta taxa de 

fluxo 

- Alto pé-direito 

- Baixa eficiência em alguns 

momentos 

- Dificuldade de scale up 

Contato contínuo, 

contracorrente (com 

agitação mecânica) 

- Boa dispersão 

- Custo razoável 

- Possibilidade de muitos 

estágios 

- Scale up relativamente fácil 

- Transferência de massa limitada 

para uma diferença de densidade 

baixa 

- Não pode operar com alta taxa 

de fluxo 

- Não pode operar com sistema 

emulsificante 

Extratores centrífugos 

- Opera com diferenças de 

baixa densidade entre fases 

- Baixa retenção de volume 

- Pequeno tempo de retenção 

- Pouco espaço necessário 

- Pequeno inventário de 

solvente 

- Custo inicial alto 

- Custo de operação alto 

- Custo de manutenção alto 

- Número limitado de estágios (2-

7) em uma única unidade 

Fonte: Adaptado de SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 

A Tabela 2.3 explicita as diferenças entre os principais equipamentos extratores 

abordados nessa seção. Com isso, pode-se perceber os aspectos positivos e as limitações do uso 

de cada tipo de extrator. Em um primeiro momento, pode-se usar as informações contidas na 

tabela para selecionar o grupo de extratores a ser utilizado para a extração de interesse. 

Além disso, a Figura 2.8 apresenta um fluxograma para a escolha do equipamento de 

acordo com as variáveis de operação. 
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Figura 2.8 - Fluxograma para escolha de um extrator 

 

Fonte: Adaptado de SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 

O fluxograma da Figura 2.8 apresenta um método qualitativo para a escolha do melhor 

tipo de extrator a ser utilizado para diferentes sistemas. Dessa forma, de acordo com as 

perguntas contidas nos blocos acerca dos parâmetros do sistema pode-se determinar o melhor 

equipamento para se realizar a extração. Assim, o fluxograma apresenta conceitos preliminares 

para a determinação do melhor tipo de coluna. 
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2.4.1. Misturadores-decantadores 

Os misturadores-decantadores são um dos equipamentos mais antigos e de conceito 

mais simples para se promover o contato e a transferência de massa entre dois líquidos através 

dos estágios (TREYBAL, 1961). Nos extratores desse tipo, os dois líquidos são colocados 

juntos para serem misturados, por meio de um misturador mecânico, até atingirem um estado 

de equilíbrio e para que posteriormente possam ser decantados e separados antes dos próximos 

estágios.  Dessa forma, a alimentação e o solvente são misturados até atingirem as 

concentrações de equilíbrio, em seguida, a fase mais densa é decantada com o auxílio da 

gravidade e, então, as fases extrato e rafinado são separadas (RABELO, 1995).  

Durante a etapa da mistura, ocorre a dispersão de um líquido sobre o outro na forma de 

pequenas gotas. Essa mistura é realizada em um vaso agitado com tempo de residência 

suficiente para que o equilíbrio possa ser atingido (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). O 

misturador mecânico é usado para fornecer contato íntimo das duas fases líquidas e fornecer 

uma transferência de massa eficiente (GEANKOPLIS, 1993).   

Dessa forma, a alta turbulência desse agitador provoca um aumento dos coeficientes de 

transferência de massa, que, por sua vez, resultam em uma alta taxa de transferência de massa. 

Além disso, o agitador é um dos responsáveis por promover a eficiência do extrator, já que 

desenvolve um aumento da área interfacial entre os dois líquidos imiscíveis (HORVATH; 

HARTLAND, 1985). 

Um problema comum nessa etapa do processo consiste na ocorrência de emulsificação 

no vaso da mistura, isso ocorre quando a agitação fornecida de forma muito intensa faz com 

que o tamanho da gota fique abaixo de 1 a 1,5 micrômetros. O controle do tamanho das gotas 

é vital nesse processo já que se possuírem um tamanho muito pequeno podem desfavorecer o 

processo de sedimentação, já que levarão a um tempo de residência muito elevado para esse 

equipamento. Assim, algumas medidas devem ser tomadas para acelerar o assentamento como 

membranas separadoras, malhas, tratamento químico, entre outros (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011; AZEVEDO; ALVES, 2013).  

Em suma, o misturador possui como função promover o grau de agitação e o tempo de 

residência necessário para que se atinja a eficiência desejada no processo de extração. A 

intensificação da potência do misturador produz alguns efeitos sobre o processo, apesar de 
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aprimorar a eficiência da extração.  Esses efeitos consistem na promoção de uma dispersão mais 

difícil de ser separada que, por sua vez, resulta em um decantador com um maior tamanho e na 

presença de níveis mais altos de arrastamento. Assim, deve-se otimizar todo o processo do 

misturador-decantador para se trabalhar com uma potência mais alta no misturador (SHABANI; 

ALIZADEH; MAZAHERY, 2011). 

Além disso, com a finalidade de aumentar a taxa de decantação no processo, pode-se 

substituir a força gravitacional por força centrífuga em casos onde a diferença de densidade de 

fase é baixa. 

Diferentes tipos de colunas do tipo misturador-decantador foram desenvolvidos ao 

longo dos anos. Para realizar a promoção da coalescência das gostas na parte empacotada, 

Scheibel (apud TORAB-MOSTAEDI, et al., 2008) realizou uma montagem alternada entre o 

misturador e o empacotamento, enquanto Steiner, et al. (apud TORAB-MOSTAEDI, et al., 

2008) utilizou uma treliça tridimensional como partição dos estágios de mistura. 

Utilizando uma pequena taxa de transferência e mistura entre os estágios, Horvath e 

Hartland (1985) conseguiram obter uma alta eficiência de estágio. Além disso, demonstrou-se 

que a utilização de um misturador decantador compacto se torna aplicável especialmente 

quando necessário um grande número de estágios teóricos, presença de reações químicas no 

sistema e alto tempo de residência por estágio.  

Ao passo que Wirz (apud TORAB-MOSTAEDI, et al., 2008) propôs uma coluna com 

a presença de um misturador situado no centro da coluna e com um amplo espaço para o 

assentamento ao redor do misturador. 

Além disso, Takahashi, et al. (1993) apresentou uma correlação considerando o 

misturador e o decantador dispostos em um arranjo vertical, em que o aumento da eficiência de 

estágio e da taxa de transferência estavam diretamente ligados ao aumento da velocidade de 

agitação. 

Na Figura 2.9 são apresentados dois misturadores-decantadores: o primeiro onde o 

misturador é totalmente separado do decantador. Nesse caso, as alimentações das fases são 

misturadas no agitador e em seguida são separadas no decantador. O segundo ilustra um 

misturador-decantador combinado. Ambos os tipos de misturadores-decantadores podem ser 

usados em série para extração (GEANKOPLIS, 1993). 
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Figura 2.9 - Misturadores-decantadores; (a) Misturador separado do decantador; (b) 

Misturado-decantador combinado  

 

Fonte: Adaptado de GEANKOPLIS, 1993. 

2.4.2. Equipamentos de Contato 

Essa categoria de equipamento geralmente possui fluxo em contracorrente promovendo 

um contato contínuo ao longo de toda a coluna (ROBBINS; CUSACK, 1997). 

Os equipamentos do tipo contato, em especial colunas de spray, empacotadas e de discos 

rotativos, estão sujeitos a ocorrência de dispersão axial, também conhecida como backmixing, 

dentro dos dois líquidos. Para equipamentos como misturador decantador e coluna de placa 

perfurada, em que a separação de fases acontece entre os estágios, a ocorrência desse tipo de 

dispersão é pouco expressiva (ROBBINS; CUSACK, 1997; SEADER; HENLEY; ROPER, 

2011). 

O grande efeito da presença de uma mistura axial é a diminuição da força motriz da 

concentração efetiva na coluna, ou seja, na força motriz média para transferência de massa de 

soluto entre as duas fases, o que resulta em uma necessidade de uma coluna mais alta 

(ROBBINS; CUSACK, 1997; SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

Os principais fatores que impactam na ocorrência da dispersão axial são a presença de 

uma coluna baixa, uma razão alimentação para solvente extrema, ou seja, muito baixa ou muito 

alta, e a ocorrência de grandes padrões de circulação. Além disso, a necessidade de se ter uma 

alta recuperação de soluto também influência para que essa dispersão aconteça. Enquanto isso, 

alguns dos principais efeitos relacionados a esse tipo de dispersão envolvem a presença de um 
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movimento circulatório da fase contínua em função das gotas da fase dispersa, circulação das 

fases contínuas e dispersas em colunas agitadas, além de uma difusão molecular e turbulenta 

através do gradiente de concentração (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011).  

Para esse tipo de coluna deve ocorrer uma seleção da fase que irá preencher a parte 

interior e, preferencialmente, opta-se pela fase contínua, para que a fase dispersa possa existir 

na forma de gotas discretas no interior da coluna. Caso a seleção opte pela fase dispersa como 

sendo responsável por preencher a parte interior da coluna, pode ocorrer a coalescência 

prematura da dispersão, fazendo com que essa fase passe pela coluna como uma corrente similar 

a um riacho de modo a diminuir a área interfacial e, consequentemente, a eficiência da coluna 

(ROBBINS; CUSACK, 1997).  

A inundação é outra condição presente nesse tipo de extrator, sendo essa de caráter 

inoperável. Essa condição verifica-se, geralmente, quando ocorre um desequilíbrio entre a taxa 

de chegada de partículas em uma seção e a taxa de coalescência na interface principal. Assim, 

gera-se um acúmulo de partículas na interface que, lentamente, retornam a parte ativa da coluna. 

(ROBBINS; CUSACK, 1997) 

Entretanto, a inundação também pode ocorrer em outras seções da coluna. Por exemplo, 

se a velocidade da fase continua aumentar, consequentemente, a força de arraste nas gotas 

também aumentará, fazendo com que as gotas menores subam ou caiam de forma mais lenta. 

Esse aumento chega a um ponto crítico em que um grande número de gotas interrompa o 

movimento de subida ou descida formando uma região densa que, eventualmente, forma uma 

segunda interface na coluna. Além disso, pode ocorrer por meio do aumento da agitação, 

mantendo a velocidade da fase contínua constante, o que induz a formação de gotas menores 

que, por sua vez, não conseguem superar a força de arraste e retenção da fase contínua gerando 

inundação (ROBBINS; CUSACK, 1997). 

2.4.2.1. Colunas de Spray e Colunas Empacotadas 

As colunas de spray e as colunas empacotadas fornecem contatos diferenciais onde a 

mistura e a sedimentação ocorrem de forma simultânea e contínua. As colunas de spray são os 

extratores de uso mais simples e dependem da dispersão inicial para criar gotículas de tamanho 

favorável para que a transferência de massa possa ocorrer, além disso há transferência contínua 
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de material entre as fases, com a composição de cada fase mudando à medida que flui através 

da coluna (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993).  

 Nas colunas de spray, o líquido leve é introduzido pelo fundo e é distribuído sob a 

forma de pequenas gotas através do aspersor. As gotículas da fase leve sobem em contracorrente 

através do líquido mais pesado que, por sua vez, desce em fluxo contínuo. As gotas são 

coletadas no topo e o líquido pesado flui pelo fundo da coluna. No entanto, essa configuração 

pode ser revertida dependendo das taxas de fluxo, viscosidade e características de 

umedecimento de ambas as fases. A corrente pesada pode ser pulverizada na fase leve no topo 

da coluna, para cair como fase dispersa através de uma corrente contínua de líquido leve, 

também em contracorrente. A fase com a taxa de fluxo mais alta pode ser dispersa para gerar 

uma maior área para transferência de massa, mas no caso de diferença significativa entre as 

viscosidades, a fase mais viscosa pode ser dispersa para gerar uma taxa de sedimentação mais 

alta (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). A Figura 2.10 apresenta uma típica coluna de 

spray. 

Figura 2.10 - Coluna de Spray 

 

Fonte: Portal Laboratórios Virtuais de Processos Químicos, 2019. 

O contato entre fases pode ser melhorado na coluna de spray, fornecendo-se uma 

superfície extensa para coalescência e redispersão (TODD, 1996). Ademais, é eficaz redispersar 

as gotas em intervalos frequentes em toda a torre. Esse procedimento pode ser feito enchendo 
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a torre com gaxetas, como anéis ou selas.  Recheios de menor tamanho são geralmente mais 

eficientes, porém, restringem o fluxo de maneira mais acentuada e, portanto, são mais 

propensos a incrustações por retenção de sólidos (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

As colunas de spray em virtude de sua simplicidade, custo relativamente baixo e do seu 

uso variado são utilizadas para se realizar a extração; entretanto, por conta do backmixing na 

fase contínua, esse tipo de coluna encontra pouca aplicabilidade. Essa dispersão pode ser 

reduzida por meio do empacotamento da coluna (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). Além 

disso, as colunas de spray podem ser utilizadas para realizar testes experimentais de modelos 

teóricos de transferência de massa em sistemas de extração pouco complexos (SOVILJ; 

NIKOLOVSKI; SPASOJEVIć, 2018)  

A coluna empacotada melhora a transferência de massa à medida que aumenta a área 

interfacial e, também, promovendo a mistura em gotas, alterando a forma das mesmas 

(SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). O espaço que se encontra vazio é preenchido com o 

líquido pesado contínuo que flui no sentido inferior da torre. Além disso, o espaço também é 

preenchido com o auxílio de gotículas do líquido leve, formadas na parte inferior da torre, que 

por meio da fase contínua sobem e coalescem ao topo da torre formando uma interface, como 

apresentado na Figura 2.11 (TREYBAL, 1980). 

Figura 2.11 - Representação de uma coluna empacotada 

 

Fonte: Portal Laboratórios Virtuais de Processos Químicos, 2019. 
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A escolha do empacotamento é fundamental para a coluna empacotada. O material que 

ele é composto deve ser preferencialmente umedecido pela fase contínua. Caso isso não ocorra 

e o líquido disperso umedecer o empacotamento, o mesmo não passará em forma de gotículas, 

mas sim em uma espécie de corrente, similar a um riacho, o que faz com que a área interfacial 

produzida seja pequena (TREYBAL, 1980).    

2.4.2.2. Torres de Placa Perfurada 

Para o caso da torre de placa perfurada, obtém-se uma eficiência satisfatória em dois 

quesitos primordiais, que são a eficiência de extração e a capacidade de manuseio dos líquidos. 

Essa eficiência ocorre principalmente em sistemas com uma tensão interfacial pequena, não 

precisando, dessa forma, de agitação mecânica (TREYBAL, 1980). 

Assim, essas torres consistem em extratores de contracorrente de múltiplos estágios, nos 

quais a redispersão de gotas de líquido também ocorre através de placas perfuradas transversais. 

Normalmente, o líquido leve é a fase dispersa, e os vertedouros carregam a fase pesada de uma 

placa para a seguinte. O líquido leve se acumula em uma camada fina abaixo de cada estágio e 

flui na camada de líquido pesado acima. Geralmente, a disposição das placas é igual àquela 

usada para o contato gás-líquido (TODD, 1996). 

Na coluna de pratos, as gotas ascendentes da fase leve coalescem sob cada prato e, ao 

passar pelos orifícios, são reconstituídas no prato superior, como se pode ver pela Figura 2.12 

(AZEVEDO; ALVES, 2013). 
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Figura 2.12 - Representação de uma coluna de pratos 

 

Fonte: Portal Laboratórios Virtuais de Processos Químicos, 2019. 

A efetividade do processo de transferência de massa nesse processo ocorre devido a dois 

fatores fundamentais. O primeiro deles diz respeito a fase dispersa, em que as gotas coalescem 

e a cada bandeja são formadas novamente. Dessa forma a tendência de estabelecimento de 

gradientes de concentração no interior das próprias gotas que persistem ao longo da torre é 

destruída. O segundo fator diz respeito a mistura axial da fase contínua que não se espalha ao 

longo da torre de estágio em estágio, mas fica confinada na região entre as bandejas 

(TREYBAL, 1980). 

2.4.2.3. Coluna de Discos Rotativos (RDC) 

Em determinados casos o uso força gravitacional não é suficiente para a criação de 

turbulência e para realizar a dispersão de fase. Assim, faz-se necessário o uso de agitação 

mecânica, para que a área interfacial por unidade de volume seja estendida e, 

consequentemente, a resistência a transferência de massa diminua. 

Para colunas empacotadas e em placas a agitação pode ser realizada tanto por meios 

mecânicos, como pneumáticos ou pelo fornecimento de um pulso oscilante no líquido. 

Entretanto, atualmente, as colunas mais empregadas apresentam atuadores rotativos acionados 

por meio de um eixo axial presente na coluna (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 
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A coluna de discos-rotativos é um extrator que trabalha em fluxo contracorrente, sendo 

composta por um conjunto de discos rotatórios que tem como função realizar a agitação da 

coluna, dispersando os líquidos e jogando-os de encontro as paredes externas. Nelas, os anéis 

são os responsáveis por realizar separação por meio de suas zonas “calmas”. 

Além disso, os discos rotativos são restringidos por chicanas horizontais que são 

responsáveis por gerar turbulência dentro da coluna. Assim, além dos discos serem achatados, 

também possuem um diâmetro menor que o diâmetro restringido pela chicana. A coluna de 

disco rotativo é atrativa devido ao baixo consumo de energia e simplicidade de construção. 

Entretanto, não possui uso recomendável para sistemas com pouca diferença de densidade, 

baixa tensão superficial, viscosidade superior a 100 cP e com tendência a formar emulsões 

(AZEVEDO; ALVES, 2013). Na Figura 2.13, o esquema de uma coluna de discos rotativos é 

representado. 

Figura 2.13 - Coluna de discos rotativos 

 

Fonte: Adaptado de Portal Laboratórios Virtuais de Processos Químicos, 2019. 

2.4.2.4.  Colunas de Pulso 

Para colunas de extração líquido-líquido a eficiência está diretamente ligada a área 

interfacial disponível para transferência de massa e, também, ao grau de turbulência em que o 
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sistema está inserido. Para aumentar a taxa de transferência de massa é transmitido aos líquidos 

uma pulsão por dispositivos tanto mecânicos quanto eletrônicos (TORAB-MOSTAEDI; 

SAFDARI, 2009). 

Para esse tipo de coluna a agitação fornecida ao extrator é feita a partir de meios 

externos. Dessa forma, para facilitar o processo de transferência de massa e a separação, utiliza-

se uma bomba que pulsa todo o conteúdo presente na coluna em intervalos periódicos de baixa 

amplitude de forma a sobrepor o fluxo usual das fases líquidas. O líquido leve, por meio da 

pulsão, é disperso na fase pesada no sentido ascendente, enquanto a fase pesada é injetada no 

sentido descendente (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). A representação de uma coluna 

de pulso encontra-se na Figura 2.14 a seguir. 

Figura 2.14 - Representação de uma coluna de pulso 

 

Fonte: Adaptado de Portal Laboratórios Virtuais de Processos Químicos, 2019. 

Alguns aspectos relacionados ao dimensionamento das colunas de pulso, mais 

especificamente de colunas de pulso de placa perfurada foram estudados por Yadav e 

Patwardhan (2008). Nesse estudo, foram avaliadas diferentes correlações referentes a 

transferência de massa e a hidrodinâmica da coluna. Assim, testou-se a aplicabilidade das 

correlações frente a um conjunto de dados experimentais coletados de trabalhos feitos por 

outros pesquisadores nos últimos 50 anos. Mesmo com essa gama de correlações e testes 
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nenhuma das correlações apresentou um resultado satisfatório, sendo recomendado para a 

coluna o desenvolvimento de um projeto piloto em menor escala. 

2.4.3. Extratores Centrífugos 

Com a ação da força centrífuga nesse tipo de extrator, a dispersão e separação das fases 

podem ser fortemente aceleradas. Existem diversos tipos de extratores centrífugos e o mais 

usado é o Podbielniak. Nesse reator, em específico, desenvolve-se uma força centrífuga que 

pode ser correspondente a milhares de vezes a força da gravidade (MCCABE; SMITH; 

HARRIOTT, 1993; AZEVEDO; ALVES, 2013). 

O extrator Podbielniak é constituído por um tambor horizontal oco e cilíndrico, através 

do qual os líquidos entram e saem. Esse tambor é o responsável por encerrar um conjunto de 

cilindros que além de serem concêntricos com relação ao eixo de rotação também são 

perfurados de modo a atuarem como pratos perfurados regulando as ações de contato e 

separação (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Segundo Azevedo e Alves (2013, p. 504) “A alimentação entra por tubos colocados 

perpendicularmente ao eixo de rotação do tambor e que atravessam os cilindros concêntricos 

através de orifícios abertos em posições radiais diferentes”. Tal afirmação é exemplificada pela 

Figura 2.15.  
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Figura 2.15 - Diagrama esquemático de um extrator centrífugo em contracorrente 

(Podbielniak). Corte longitudinal (a) e transversal (b). 

 

Fonte: Adaptado de AZEVEDO; ALVES, 2013. 

O líquido leve é bombeado para a parte exterior a uma pressão suficientemente maior 

que a força centrífuga, enquanto o líquido pesado é bombeado para a região central. O alto 

contato entre os líquidos que entram em contracorrente provoca um cisalhamento na área de 

interface líquido-líquido gerando uma transferência de massa rápida. Dessa forma, três zonas 

distintas são desenvolvidas, a primeira, referente ao líquido pesado perto da periferia, a 

segunda, referente ao líquido leve perto do centro, e a última referente a uma mistura 

intermediária de líquido leve e pesado (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993; AZEVEDO; 

ALVES, 2013). 
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Esse tipo de extrator possui algumas vantagens já que promovem um grande número de 

contatos em um espaço curto, sendo equipamento compactos, em que um pequeno volume 

apresenta 4-5 estágios de equilíbrio. Dessa forma, apesar de serem caros e possuírem uso 

limitado, apresentam um uso muito importante para extração de produtos sensíveis como os 

antibióticos (MCCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993; AZEVEDO; ALVES, 2013). 

2.4.4. Métodos de Dimensionamento de Colunas de Extração do Tipo Misturador-

decantador 

Na indústria, a prática de desenvolver um protótipo em uma planta piloto ou em um 

laboratório é frequentemente usada no dimensionamento de equipamentos para posterior 

aumento de escala. Por isso, o projeto final de um equipamento misturador-decantador pode ser 

iniciado e é feito com mais precisão a partir do dimensionamento preliminar utilizando a 

literatura e as correlações empíricas já publicadas. 

O desenvolvimento de um projeto scale up pode não ser economicamente viável se for 

desejado uma eficiência próxima a 100% ou se buscar obter o mesmo desempenho para o 

projeto em pequena e em grande escala. Para o projeto em pequena escala faz-se necessário 

obter um conjunto de condições que garanta a eficiência do projeto em grande escala de forma 

mais econômica. Assim, a promoção de um grande número de estágios pequenos de caráter 

menos eficiente pode ser menos custosa do que um pequeno número de estágios grandes mais 

eficientes. Para que esse fator seja verificado todas as características do processo devem ser 

levadas em consideração na programação do scale up (TREYBAL, 1961). 

No projeto piloto de um misturador-decantador, Flynn e Treybal (1955), evidenciam 

experimentalmente que o tempo de residência necessário para se obter pelo menos 90% de 

eficiência de estágio no vaso misturador é delimitado por uma faixa de 30s à 5 min para fluídos 

com viscosidades menores que 5 𝑐𝑃 e diferença de gravidade específica maior que 0.10, quando 

aplicado a uma potência do agitador de 1000 
𝑓𝑡∙𝑙𝑏𝑓

𝑚𝑖𝑛∙𝑓𝑡3 (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

Na etapa de decantação utiliza-se, geralmente, um vaso de maior tamanho, com formato 

cilíndrico horizontal, de comprimento 𝐿 e diâmetro 𝐷𝑇. Para esse caso, em específico, a razão 

econômica dos parâmetros do vaso decantador encontrada por Ryon, Daley e Lowrie (1959) 

em estudo para aumento de escala de misturadores-decantadores é 
𝐿

𝐷𝑇
= 4. Além disso, se a 
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interface das fases estiver localizada no meio do vaso, a área de separação será 𝐷𝑇𝐿 ou 4𝐷𝑇
2. A 

partir de estudo realizado por Happel e Jordan et al. (apud SEADER; HENLEY; ROPER, 

2011), o módulo da capacidade d o vaso decantador C, que corresponde a vazão de entrada 

combinada  em 𝑔𝑝𝑚 do extrato e do rafinado por 𝑓𝑡² de área de fase de separação, é 

frequentemente 5
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛∙𝑓𝑡2. 

2.4.4.1. Misturador 

A mistura é uma operação muito utilizada pela indústria como um todo, uma vez que 

quase todos os sistemas de fabricação possuem etapas de mistura. Essa operação pode ser 

responsável por uma grande fração do tempo total do processo. Pode ser aplicada não só para 

se atingir um grau de homogeneidade, mas também para prover transferência de calor ou massa 

(CHHABRA; RICHARDSON, 1999). 

A extração líquido-líquido é uma importante aplicação dessa operação, utilizando etapas 

de mistura e decantação de forma sucessiva. Onde a agitação faz com que uma fase disperse na 

outra criando uma área interfacial para transferência de massa e, ao ser interrompida, realiza-se 

a separação das fases. Um dos cuidados que se deve ter nessa operação é no tamanho das gotas 

formadas. Se a gota for pequena uma alta área interfacial é criada, mas se a gota for pequena 

demais pode-se formar uma camada difusa no lugar de uma área interfacial bem definida 

(CHHABRA; RICHARDSON, 1999). 

Segundo o trabalho de Chhabra e Richardson (1999), quatro fatores devem ser levados 

em consideração nessa operação: o primeiro permeia a mecânica do misturador; o segundo a 

potência consumida; o terceiro o scale up do equipamento e, por último, a taxa e o tempo de 

mistura. 

A Figura 2.16 apresenta um tanque de mistura típico de compartimento único para 

extração de líquidos.  
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Figura 2.16 - Tanque de mistura de compartimento único para extração de líquidos 

 

Fonte: Adaptado de SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 

Nesse processo, são utilizados equipamentos do tipo hélice, turbina, pá, âncora, fita 

helicoidal e parafuso, que estão demonstrados na Figura 2.17, são os rotores com maior 

aplicabilidade, sendo os mais comumente utilizados. A seleção do tipo de rotor depende da 

aplicação desejada, mas, mais que isso, depende da viscosidade do líquido que está operando. 

Por exemplo, hélices, turbinas e pás operam em altas velocidades de rotação e são utilizados 

em líquidos com viscosidade baixa, as turbinas e as turbinas modificadas são aplicadas 

geralmente para dispersão de gases em líquidos. A Figura 2.18 apresenta as variações de rotores 

de turbinas (CHHABRA; RICHARDSON, 1999). 
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Figura 2.17 - Tipos de rotores mais utilizados 

 

Fonte: Adaptado de CHHABRA; RICHARDSON, 1999. 
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Figura 2.18 - Variações de rotores do tipo turbina 

 

Fonte: Adaptado de CHHABRA; RICHARDSON, 1999. 

Além disso, utilizam-se chicanas, em especial em sistemas de baixa viscosidade, nas 

paredes dos vasos para evitar a formação de vórtice que pode ser prejudicial a mistura 

(CHHABRA; RICHARDSON, 1999). 

Assim, para a obtenção de uma alta eficiência de extração, o fornecimento de uma fonte 

para agitação vigorosa se faz necessário. Desse modo, a potência do agitador, 𝑃, se torna um 

parâmetro de conhecimento fundamental para o dimensionamento de um extrator com agitação 

(SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

Dessa forma, visando obter de modo mais fácil o módulo da potência do agitador, 

correlações empíricas em termos de um número de potência foram desenvolvidas. Para um 

determinado tipo de rotor/impulsor a ser especificado para os termos da correlação, a potência 

do agitador, pode ser estimada em termos de um número de potência, 𝑁𝑃𝑂, que depende de um 

número de Reynolds do rotor, 𝑁𝑅𝑒 (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 
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Analogamente, o fator de atrito para o fluxo de fluido através de um tubo amplamente 

estudado e obtido graficamente pelo Gráfico de Moody serve ao mesmo propósito que o número 

de potência de um vaso agitado (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011).  

A Figura 2.19 indica as curvas características do número de potência para seis diferentes 

rotores do tipo turbina. 

Figura 2.19 - Gráfico 𝑁𝑃𝑜 𝑥 𝑁𝑅𝑒 para diferentes rotores do tipo turbina 

Fonte: Adaptado de CHHABRA; RICHARDSON, 1999. 

Enquanto o gráfico presente na Figura 2.20 representa as curvas características para o 

número de potência do agitador do tipo turbina plana de seis pás em função do número de 

Reynolds, para diferentes fluxos e para sistemas com ou sem vórtice (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011). 
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Figura 2.20 - Gráfico 𝑁𝑃𝑜 𝑥 𝑁𝑅𝑒 

 

Fonte: SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 

A Figura 2.20 é dividida em dois segmentos. O segmento superior, ABCD, é 

especificamente para um tanque com chicanas, enquanto a curva inferior, ABE, refere-se ao 

mesmo tanque sem chicanas. 

O número de Reynolds do rotor é a razão entre as forças inerciais e as forças viscosas e, 

portanto, na região AB, de baixo número de Reynolds, as forças viscosas predominam e a 

potência do rotor se torna proporcional a μM ∙ Nr
2 ∙ Di

3. 

Contrariamente, para um número de Reynolds maior que 200, há formação de vórtice 

em caso de não haver chicanas e o segmento BE se torna a curva característica do sistema.  

Por fim, para um sistema com chicanas e 𝑁𝑅𝑒>1000, como na região CD, a turbulência 

é completamente desenvolvida. Portanto, as forças inerciais predominam na equação e a energia 

se torna proporcional a 𝑁𝑟
3 ∙ 𝐷𝑖

5 ∙ 𝜌𝑀. 

O número de Reynolds faz sentido apenas na região de fluxo turbulento, onde há grande 

transferência de massa da interface líquido-líquido. A representação dos dados estudados 

apresenta uma mistura líquido-líquido e, no entanto, a curva característica da Figura 2.20 é 

construída para um líquido monofásico. Portanto, para a utilização do gráfico, parâmetros de 

mistura devem ser obtidos. Tais parâmetros são obtidos através de cálculos a partir das 

propriedades conhecidas dos líquidos monofásicos (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 
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2.4.4.2. Área Interfacial e Dimensões da Gota 

No processo de agitação dos dois líquidos imiscíveis forma-se uma dispersão na qual 

ocorre a quebra e coalescência contínua das gotas, até que chega a um equilíbrio dinâmico entre 

esses fatores e um espectro de tamanhos de gota pode ser obtido. Dessa forma, a distribuição 

do tamanho da gota está diretamente relacionada a propriedade física dos líquidos e das 

condições de agitação (CHEN; MIDDLEMAN, 1967). 

Um conjunto de objetos esféricos como partículas e gotas de caráter esférico com 

tamanhos distintos pode ter o seu conjunto de diâmetros representado por um único diâmetro 

chamado de diâmetro médio. Existem diferentes maneiras de se expressar e obter o diâmetro 

médio, como a metodologia de Sauter (KOWALCZUK; DRZYMALA, 2015).  

Recentemente, Shirvani, Ghaemi e Torab-Mostaedi (2015) realizaram um estudo em 

uma coluna de extração Kühni sobre o tamanho médio de uma gota e a velocidade de inundação, 

para isso introduziu-se alguns fatores como taxa de fluxo da fase dispersa e contínua e 

velocidade de agitação sobre o tamanho das gotas e, também, sobre a velocidade de inundação. 

Os resultados obtidos apresentaram que a velocidade de agitação e a tensão interfacial 

interferem significativamente no diâmetro médio da gota de Sauter, que diminui com o aumento 

da velocidade de agitação e com a diminuição da tensão interfacial. As taxas volumétricas da 

fase contínua e dispersa não apresentaram interferência significativa.  

Para o cálculo do diâmetro médio de gotas elípticas (𝑑𝑒), Shirvani, Ghaemi e Torab-

Mostaedi (2015) aplicaram a Equação (2.15) e para o diâmetro de Sauter (𝑑𝑣𝑠) a Equação (2.16): 

 
𝑑𝑒 = (𝑑1

2 ∙ 𝑑2)
1
3 (2.15) 

Onde: 

𝑑1: diâmetro do eixo maior  

𝑑2: diâmetro do eixo menor 

 
𝑑𝑣𝑠 =

∑ 𝑑3
3

𝑁𝑔

∑ 𝑑𝑒
3

𝑁𝑔

 (2.16) 

Em que: 
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𝑁𝑔: número de gotas na dispersão 

No artigo, Gnanasundaram, Degaleesan e Laddha (1979) propuseram uma correlação 

para calcular, em dois regimes hidrodinâmicos principais, o tamanho médio da gota. Nesse 

estudo, foi evidenciado que o comportamento de 
𝑑𝑣𝑠

𝐷𝑖
 para um número de Weber 𝑁𝑤𝑒 > 10000 

é independente do fator de retenção, o que pode indicar que a tendência de coalescência das 

gotas foi superada pela alta energia aplicada pela ação do misturador. Enquanto para um número 

de Weber 𝑁𝑤𝑒 < 10000 a tendência a coalescência é ressaltada apresentando uma dependência 

com o fator de retenção da fase dispersa. 

Enquanto Sprow (1967) apresentou um estudo indicando uma correlação entre a 

distribuição da gota do vaso com a posição ao longo do diâmetro, para sistemas líquidos com 

forte coalescência. Nesse caso, o sistema estudado foi de metil-isobutil-cetona e água salgada 

que apresenta uma dependência inesperada do diâmetro da gota com a velocidade do rotor na 

área de dispersão próxima ao rotor. Dessa forma, a quebra das gotas é dominante nas áreas ao 

redor do rotor, enquanto a coalescência das gotas ocorre nas regiões mais afastadas do rotor.  

2.5. VBA - Visual Basic for Applications 

VBA é uma sigla utilizada para designar Visual Basic for Applications, essa ferramenta 

concede aos usuários determinados recursos de programação em documentos do Microsoft 

Office como o Excel, Word, Power Point, entre outros. 

No caso do Excel, o VBA permite ao usuário a criação de macros, que podem ser 

resumidas como uma sequência de comandos acionados através de um comando dentro da 

planilha, e a automatização de processos no interior das planilhas, gerando um maior controle 

e uma edição mais rápida das mesmas. A sua principal função é automatizar rotinas e processos 

realizados no interior das planilhas otimizando o tempo e a produtividade do usuário, 

encontrando grande aplicabilidade na realização de tarefas repetitivas. Essa ferramenta 

apresenta grande versatilidade admitindo tanto usuários comuns quanto programadores criar 

suas rotinas. 

Para cientistas e engenheiros, o Excel se estabeleceu como uma ferramenta 

computacional muito poderosa por possuir vasta utilização para no ensino das ciências e na 

engenharia. No mercado de softwares existem programas computacionais muito sofisticados, 
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como os conhecidos pela comunidade acadêmica MATLAB, MATHEMATICA, dente outros. 

Contudo, os mesmos não possuem a mesma disponibilidade e facilidade de utilização do Excel, 

que faz parte do pacote básico de softwares instalados nos computadores que funcionam com o 

sistema Windows da Microsoft (MORA; ESPINOZA, 2005). 

Existem diversos artigos disponíveis na literatura que utilizam essa ferramenta no ensino 

e no auxílio para a resolução de problemas de engenharia. Em estudo realizado na Universidade 

de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, Wong e Barford (2010) propuseram um projeto para 

iniciar o ensino do VBA com ênfase em exemplos e projetos selecionados a partir de cursos do 

ciclo profissional do curso de engenharia química. Nesse projeto, foram selecionados vários 

problemas de engenharia química para permitir que os alunos percebam as vantagens da 

programação no Excel VBA.  

Coronell (2005) ressaltou que, no seu local de trabalho, grande parte dos engenheiros 

químicos já graduados utilizam pelo menos metade da sua carga horária em seus computadores. 

Sabe-se também que esse trabalho envolve principalmente o uso de softwares comerciais com 

linguagens mais simples. Dessa forma, percebe-se que os estudantes de engenharia química 

seriam melhor preparados para contribuir em um ambiente industrial, se forem ensinados como 

usar efetivamente o Microsoft Excel e o VBA juntamente com softwares de linguagens mais 

robustas (WONG; BARFORD, 2010). (CORONELL, 2005) 

Por possuir vasta aplicabilidade, o VBA pode ser utilizado conjuntamente com outros 

softwares. Em um estudo recente elaborado por Radatz, et al. (2019) foi utilizado o VBA em 

Excel para auxiliar a simulação de cada indivíduo de uma população no software de simulação 

de processo Aspen Plus®, onde a conexão via Aspen ActiveX foi usada entre o Excel VBA e 

o Aspen Plus®. Nesse trabalho, utilizou-se um algoritmo evolutivo multiobjectivo aplicado no 

Excel VBA, para a partir de um banco de dados contendo dados de módulos de equipamentos, 

selecionar o módulo de um equipamento para uma planta de processo em busca de alcançar um 

custo de investimento reduzido e uma baixa capacidade mínima e uma alta capacidade máxima, 

objetivando um equilíbrio entre a flexibilidade na taxa de produção da planta e custos de 

investimento adicionais. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Cálculo do Número de Estágios para a Extração de Líquidos Imiscíveis 

Para a realização do cálculo do número de estágios teóricos em uma extração do tipo 

fracionária, para casos em que se possui dois solutos distribuídos, pode-se utilizar os métodos 

gráficos existentes na literatura, mesmo quando eles possuem distribuições interdependentes. 

Entretanto, na presença de um grande número de componentes distribuídos, a resolução por 

métodos gráficos e cálculos manuais se torna inviável de ser realizada. Assim, se faz preciso a 

utilização de métodos computacionais para realizar esses cálculos de caráter mais complexo 

(TREYBAL, 1962). 

O cálculo do número de estágios em uma coluna de extração líquido-líquido pode ser 

realizado pelo método gráfico ou através da equação de Kremser. O programa proposto 

estabelece como método de resolução a equação de Kremser para sistemas diluídos. 

Em alguns casos, o solvente e o diluente, por serem pouco miscíveis entre si, podem ser 

considerados como sendo totalmente imiscíveis. Para sistemas diluídos, além da consideração 

anteriormente citada, é conveniente admitir que o processo ocorre de maneira isobárica, 

isotérmica e que as entalpias de mistura são desprezíveis. Dessa forma, a linha de operação do 

sistema torna-se uma reta, sendo assim possível utilizar-se dos métodos gráficos e da equação 

de Kremser para o cálculo do  número de estágios (AZEVEDO; ALVES, 2013). Todas essas 

considerações anteriormente citadas foram colocadas como condições iniciais do programa 

proposto. 

A fim de resolver a equação de Kremser para determinar o número de estágios teóricos 

a serem utilizados na extração desejada, apresenta-se inicialmente ao usuário um formulário 

para a escolha do sistema que será trabalhado conforme Figura 3.1. O programa possui um 

banco de dados interno apresentado pela Tabela 3.1 que dá ao usuário opções de sistemas pré-

determinados com coeficientes de distribuição, bem como informações de densidade e 

viscosidade obtidos através da literatura. Nessa etapa também há a possibilidade de inserir um 

coeficiente de partição diferentes dos disponibilizados, selecionando a opção “Outros (Insira o 

Kd)” no formulário da Figura 3.1. A seleção dessa opção irá apresentar ao usuário um novo 

formulário, ilustrado na Figura 3.2, para que o mesmo possa informar o 𝐾𝑑 do sistema de 

interesse. 
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Figura 3.1 - Formulário Escolha do Sistema 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Figura 3.2 - Formulário para inserção do Kd 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 3.1 – Banco de Dados 

Coeficiente de partição (Kd) 

Diluente 
viscosidade 

(mPa*s) 

densidade 

(g/cm³) 
Solvente 

viscosidade 

(mPa*s) 

densidade 

(g/cm³) 

T 

(°C) 
Kd 

Água 0,8900 0,9970 Querosene 1,078 0,7893 25 - 

Água 0,8900 0,9970 Tolueno 0,59 0,8682 25 - 

Ácido Acético 1,2230 1,0446 n-Butanol 2,54 0,8148 27 1,61 

Etanol 1,0740 0,7893 n-Octanol 7,29 0,8262 25 0,49 

n-Butanol 2,5400 0,8148 n-Octanol 7,29 0,8262 25 7,60 

Acetona 0,3060 0,7902 n-Octanol 7,29 0,8262 25 0,58 

Butanona 0,4050 0,7999 n-Octanol 7,29 0,8262 25 1,95 

Ácido cítrico - - n-Butanol 2,54 0,8148 25 0,29 

Ácido cítrico - - Metil 

isobutil 

cetona 

- - 25 0,01 

Ácido chiquímico - - Hexano 0,3 0,6593 25 0,01 

Ácido chiquímico - - 
Acetato de 

propila 

0,544 0,8885 25 0,06 

Ácido succínico - - n-Butanol 2,54 0,8148 25 1,20 

Ácido succínico - - n-Octanol 7,29 0,8262 25 0,26 

Glicina - - n-Butanol 2,54 0,8148 25 0,01 

Alanina - - n-Butanol 2,54 0,8148 25 0,02 

Lisina - - n-Butanol 2,54 0,8148 25 0,20 

Ácido Glutâmico - - n-Butanol 2,54 0,8148 25 0,07 

Ácido alfa-

aminobutírico 
- - n-Butanol 2,54 0,8148 25 0,02 

Ácido alfa-

aminocaproico 
- - n-Butanol 2,54 0,8148 25 0,30 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para a construção do banco de dados foram utilizadas informações de densidade e 

viscosidade obtidas através de Haynes (2017, p. 15-23) e Haynes (2017, p. 6-243) 

respectivamente. Os dados de coeficiente de distribuição foram obtidos por Seader, Henley e 



73 

 

 

Roper (2011, p. 341). Apenas para o caso do querosene, as suas propriedades físicas foram 

obtidas através de CAMEO Chemicals: Database of Hazardous Materials (2019). 

Tendo escolhido o sistema, pede-se ao usuário informações acerca da extração a ser 

realizada. A Figura 3.3 exemplifica os dados iniciais que o usuário deve prover ao programa, 

assim como as unidades padrão de entrada. 

Figura 3.3 - Dados iniciais para determinação do número de estágios teóricos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A partir dessas informações, o algoritmo de cálculo define as razões mássicas de 𝑋 e 𝑌. 

 
XN (

kg de soluto

kg de diluente puro
) =

𝑥𝑁

1 − 𝑥𝑁
 (3.1) 

 

 
X0 (

kg de soluto

kg de diluente puro
) =

𝑥0

1 − 𝑥0
 (3.2) 

 



74 

 

 

 
YN+1 (

kg de soluto

kg de diluente puro
) =

𝑦𝑁+1

1 − 𝑦𝑁+1
 (3.3) 

Com os dados da vazão da corrente de diluente, 𝐷0, fornecidos pelo usuário faz-se o 

cálculo, por meio da Equação (3.4), da vazão do diluente, 𝐷.  

 
𝐷 = 𝐷0 ∙ (1 −  𝑥0) (3.4) 

Com o valor obtido da vazão do diluente, utiliza-se a Equação (2.6) para determinação 

da vazão de saída da corrente de rafinado, 𝐷𝑁. 

Assim, a partir dos dados iniciais da vazão da corrente de solvente no estágio 𝑁 + 1, 

𝑆𝑁+1, e da Equação (3.5), obtém-se a vazão de solvente, 𝑆. 

 
𝑆 =  𝑆𝑁+1 ∙  (1 −  𝑌𝑁+1) (3.5) 

Então, por meio do balanço global de massa em regime permanente para as vazões de 

entrada e saída, apresentado pela Equação (2.5), define-se a razão de soluto na fase extrato, 𝑌1. 

Com esse valor, obtém-se a vazão da corrente de extrato, 𝑆1, pela Equação (2.7). 

Para os casos onde há a disponibilidade do 𝐾𝑑, através do banco de dados ou inserido 

pelo próprio usuário, faz-se uma correlação a partir do coeficiente de partição para o equilíbrio 

de fases e utiliza-se a Equação (3.6) para as obter as frações mássicas 𝑥 e 𝑦 em diferentes etapas 

da coluna extratora.   

 𝑦 = 𝑚 ∙ 𝑥 (3.6) 

Onde: 𝑚 = 𝐾𝑑 

Por outro lado, para a escolha do sistema água e querosene, onde há no banco de dados 

informações do ELL para diversas frações mássicas de 𝑥 e 𝑦, o cálculo se dá através da 

regressão linear entre os valores de x e y no equilíbrio. Interpola-se 𝑦1, 𝑦𝑁 e 𝑦𝑁+1 nos dados de 

ELL disponíveis para obter 𝑥1, 𝑥𝑁e 𝑥𝑁
∗  respectivamente. O sistema água e querosene é o único 

presente no banco de dados que possui os dados de ELL, os demais possui-se apenas o 𝐾𝑑. 

Obtém-se também 𝑚1 e 𝑚𝑛 a partir das Equações (3.7) e (3.8), derivadas da Equação (3.6). 
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 𝑦1 = 𝑚1 ∙ 𝑥1 (3.7) 

 𝑦𝑁 = 𝑚𝑁 ∙ 𝑥𝑁 (3.8) 

Assim, para obter todos os coeficientes necessários para a equação de Kremser, define-

se a razão 
𝐷

𝑚∙𝑆
 a partir da Equação (3.9). 

 
𝐷

𝑚 ∙ 𝑆
= [

𝐷0

𝑚1 ∙ 𝑆1
∙

𝐷𝑛

𝑚𝑛 ∙ 𝑆𝑁+1
]

1
2

  (3.9) 

Por fim, a equação de Kremser, apresentada pela Equação (2.9), é utilizada para o 

cálculo do número de estágios para líquidos imiscíveis em sistemas diluídos. 

3.2. Cálculo dos Parâmetros Principais para Extração por Solvente um em 

Misturador-decantador 

A partir das correlações empíricas apresentadas nessa seção, o usuário poderá encontrar 

no programa proposto os parâmetros necessários, tais como diâmetro da base, altura, 

comprimento e volume do tanque, assim como o tempo de residência, com a finalidade de 

desenvolver o dimensionamento preliminar de um misturador-decantador de vasos separados. 

Tais parâmetros constituem-se de fonte importante para o design preliminar de um equipamento 

desse tipo. Na indústria, usa-se frequentemente esse modelo para posterior aumento de escala 

para se obter uma maior precisão no dimensionamento, chamado de scale up. 

Nessa etapa do algoritmo, o usuário já escolheu o sistema que irá ser separado, conforme 

a Figura 3.1, e já forneceu as informações necessárias de vazão do diluente e do solvente ao 

dimensionamento preliminar do misturador-decantador, conforme a Figura 3.3. 

Como o tamanho requerido dos vasos de mistura e decantação devem ser calculados em 

unidades de volume, utiliza-se uma conversão de unidades visto que as informações fornecidas 

pelo usuário se encontram em 
𝑘𝑔

ℎ
. Para tal conversão, foi utilizado o banco de dados, apresentado 

pela Tabela 3.1, com as informações de densidade para os compostos propostos no algoritmo.  

Com as informações obtidas através da seleção do sistema, o programa busca as 

informações de densidade no banco de dados mostrado na Tabela 3.1. De posse dessas 
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informações, o programa converte as vazões de entrada que estão em 
𝑘𝑔

ℎ
 para 

𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
. Para tal 

conversão, utilizam-se as Equações (3.10) e (3.11).  

 
𝑆𝑁+1 (

𝑘𝑔

ℎ
) ∙

1000

60 ∙ ρsolvente ∙ 3785.41
= 𝑆𝑁+1 (

𝑔𝑎𝑙

min
)  (3.10) 

 
𝐷0 (

𝑘𝑔

ℎ
) ∙

1000

60 ∙ ρalimentação ∙ 3785.41
= 𝐷0 (

𝑔𝑎𝑙

min
)  (3.11) 

Onde:    

ρsolvente é a densidade do solvente em  
g

cm3
 

ρalimentação é a densidade do diluente em  
g

cm3 

Após receber os dados do usuário e convertê-los para as unidades base de entrada do 

programa, somam-se as vazões de diluente e solvente, conforme Equação (3.12). 

 𝑆𝑁+1 + 𝐷0 = 𝑄𝐷+𝑆 (3.12) 

Após essa etapa, multiplica-se a soma das vazões da alimentação pelo tempo de 

residência e, assim, obtém-se o volume do vaso necessário para realizar a mistura a partir da 

Equação (3.13). Estimou-se como parâmetro fixo do programa um tempo médio de residência 

no vaso misturador equivalente a 2 minutos. Segundo Flynn e Treybal (1955), deve-se estimar 

um valor entre 30s a 5min, estando esses 2 minutos dentro do intervalo proposto.  

 𝑉 = 𝑄𝐷+𝑆 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑠 (3.13) 

Onde:  

𝑉  é o volume do extrator em 𝑔𝑎𝑙 

𝑡𝑟𝑒𝑠 é o tempo de residência no vaso misturador em 𝑚𝑖𝑛 

O volume do misturador é então obtido em 𝑔𝑎𝑙 e convertido a 𝑓𝑡³, dividindo-se o 

volume total 𝑉 por 7,48. 

 
𝑉(𝑓𝑡3) =

𝑉(𝑔𝑎𝑙)

7,48
 

(3.14) 
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Para um vaso cilíndrico considerou-se que, segundo Ryon, Daley e Lowrie (1959), a 

altura do vaso misturador é a mesma do seu diâmetro. Assim, foi possível obter a Equação 

(3.15). 

 𝐻 = 𝐷𝑇  (3.15) 

Considerando-se a Equação (3.16) como a equação do volume de um vaso cilíndrico em 

função do diâmetro, pode-se obter o diâmetro da base do vaso misturado, 𝐷𝑇. 

 

𝐷𝑇 = (
4 ∙ 𝑉

𝜋
)

1
3
 (3.16) 

Onde:  

𝐻 é a altura do vaso misturador em 𝑓𝑡 

𝐷𝑇  é o diâmetro do vaso misturador em 𝑓𝑡 

A potência requerida para o agitador do vaso misturador é obtida pela relação heurística 

obtida por Flynn e Treybal (1955), onde são necessários em média 4 hp de potência do agitador 

para cada 1000 gal de líquidos a serem misturados no vaso. Assim calcula-se a potência 

requerida para ao agitador através da Equação (3.17). 

 
𝑃(ℎ𝑝) = 4 ∙

𝑉(𝑔𝑎𝑙)

1000
   (3.17) 

Onde:  

𝑃 é a potência do agitador do vaso misturador em ℎ𝑝 

Desse modo, alguns dos principais parâmetros para o dimensionamento do vaso de 

mistura são obtidos. Após isso, são calculadas as dimensões do vaso de decantação. Segundo 

Happel e Jordan (apud SEADER; HENLEY; ROPER, 2011), 5
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛∙𝑓𝑡2 é um valor típico para o 

módulo da capacidade 𝐶. Como reportado por Ryon, Daley e Lowrie (1959) a relação entre o 

comprimento e o diâmetro do vaso de decantação é 𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝐿 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ou 4 ∙

𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
2 . Logo, igualando-se esses dois termos, obtém-se a Equação (3.18). 
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 𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝐿 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 4 ∙ 𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
2   (3.18) 

Rearranjando, temos a relação entre o comprimento e o diâmetro do vaso decantador, 

como mostra-se na Equação (3.19): 

 𝐿 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
= 4  (3.19) 

Assim, é possível calcular essas duas variáveis para o vaso de decantação. Para isso, 

utilizam-se as Equações (3.20) e (3.21). 

 
𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝐿 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝑄𝐷+𝑆

𝐶
  (3.20) 

 

√
𝑄𝐷+𝑆

4𝐶
= 𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

(3.21) 

Nesse processo, obtém-se dois dos principais parâmetros necessários ao 

dimensionamento do vaso decantador, 𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 e 𝐿 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟. Como o vaso do decantador 

considerado é cilíndrico e horizontal, seu volume pode ser obtido relacionando a área do círculo 

que compõe a sua base e o seu comprimento, como demonstrado pela Equação (3.22), utilizada 

para calcular o volume do decantador. 

 𝜋 ∙ 𝐷𝑇 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
2 ∙ 𝐿 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

4
= 𝑉𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

  

(3.22) 

Onde: 

𝑉𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 é o volume do vaso decantador em 𝑓𝑡³ 

Por fim, de posse do volume do decantador em 𝑔𝑎𝑙 com aporte da Equação (3.14), 

obtém-se o tempo de residência em minutos necessário para este vaso, com auxílio da Equação 

(3.23). 

 
𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝑉𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑄𝐷+𝑆
 

  

(3.23) 

Onde: 
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𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟  é o tempo de residência no vaso decantador em 𝑚𝑖𝑛 

3.3. Cálculo da Potência Mínima Requerida para um Misturador 

Primeiramente, optou-se por calcular a potência mínima requerida no tanque observado 

na Figura 2.16 considerando um vaso com a presença de chicanas como apresentado pela Figura 

3.4 e com um misturador de turbina plana com 6 pás. 

Figura 3.4 - Disposição das chicanas no tanque, vista superior 

 

Fonte: Adaptado de SEADER; HENLEY; ROPER, 2011. 

Para esse tipo de tanque, de vaso fechado, com o efluente saindo pelo topo na forma de 

emulsão bifásica, duas fases líquidas entrando no fundo, a turbina de lâmina plana pode ser 

escolhida. Segundo Seader, Henley e Roper (2011), embora não existam padrões para a 

geometria do vaso e turbinas, os seguintes heurísticos fornecem bom desempenho para a 

agitação:  

número de pás da turbina =  6 

número de chicanas verticais =  4 

𝐻

𝐷𝑇
=  1 

𝐷𝑖

𝐷𝑇
 =

1

3
 

Em que: 

𝐷𝑖 é o diâmetro do rotor em 𝑓𝑡 

Assim, levando-se em consideração esses aspectos iniciais de definição do programa, 

para se obter a potência necessária em uma unidade de misturador, o usuário deve incialmente 
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escolher no formulário o sistema em que se está trabalhando. Nesse contexto, o mesmo pode 

optar por um sistema que está dentro do banco de dados do programa, ou outro sistema como 

indicado pela Figura 3.5. 

Figura 3.5 - Formulário para a escolha do sistema 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para a escolha de um sistema presente no primeiro formulário o campo de densidades e 

viscosidades se preenche automaticamente com base em um banco de dados presente no 

programa, apresentado pela Tabela 3.1, e o usuário deve preencher apenas a vazão mássica de 

entrada da alimentação, a vazão mássica do solvente, o tempo de residência, a tensão interfacial 

e a fase dispersa, como pode ser observado pela Figura 3.6 onde foi escolhido o sistema água e 

tolueno. Caso opte por outro sistema o usuário deve preencher também as densidades e as 

viscosidades do diluente e do solvente. 
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Figura 3.6 - Formulário dos dados iniciais para o projeto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Devido à falta de dados na literatura sobre a tensão interfacial, grande parte dos dados 

encontrados eram resultados de testes experimentais em compostos específicos, foi optado por 

deixar o campo em aberto para que o usuário pudesse preencher. 

Com isso, após se clicar no botão de calcular, o algoritmo proposto realiza 

primeiramente o cálculo das vazões volumétricas em 
𝑓𝑡3

ℎ
: 

 
𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 =

�̇�𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

 𝜌𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
 (3.24) 

 
𝑄𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 (3.25) 
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Onde:    

ρsolvente é a densidade do solvente em  
lb

ft3 

ρalimentação é a densidade do diluente em  
lb

ft3 

�̇�𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 é a vazão mássica da alimentação em 
𝑙𝑏

ℎ
 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 é a vazão mássica do solvente em 
𝑙𝑏

ℎ
 

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 é a vazão volumétrica da alimentação em 
𝑓𝑡3

ℎ
 

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 é a vazão volumétrica do solvente em 
𝑓𝑡3

ℎ
 

Para o programa proposto considerou-se na alimentação a presença de um soluto 

suficientemente diluído e agitação suficiente para se obter uma dispersão uniforme. Assim, 

dessa forma, assumiu-se que a fração volumétrica de retenção no tanque do rafinado é igual ao 

correspondente volume da fração na alimentação combinada. Com isso, calculou-se a fração 

volumétrica de retenção no tanque do rafinado e do extrato: 

 
𝜙𝑅 =

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 + 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 (3.26) 

 𝜙𝐸 = 1 − 𝜙𝑅 (3.27) 

Onde: 

𝜙𝐸: fração volumétrica de retenção da fase extrato 

𝜙𝑅: fração volumétrica de retenção da fase rafinado 

Após os cálculos preliminares serem realizados o algoritmo realiza a primeira parte do 

programa que consiste no dimensionamento do vaso da mistura e do diâmetro do rotor de 

turbina de lâmina plana. Para o cálculo do volume do vaso da mistura utiliza-se a Equação 

(3.28): 
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 𝑉 = (𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 + 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒) ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑠 (3.28) 

Nela aplica-se uma conversão inicialmente do tempo de residência, 𝑡𝑟𝑒𝑠, que entra em 

minuto para hora para se obter um volume em 𝑓𝑡3. Assim, encontra-se o 𝐷𝑇 por meio da 

Equação (3.29). Dessa forma, encontra-se por meio das heurísticas definidas inicialmente pelo 

programa, o diâmetro do vaso e do rotor da turbina, considerando a altura do vaso igual ao seu 

diâmetro. 

 
𝑉 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑇
3

4
   (3.29) 

O valor encontrado dos diâmetros em grande parte dos casos não é um valor inteiro. 

Para aproximar o valor obtido com o valor que se pode encontrar em comercialização fora do 

programa arredondou-se o valor encontrado para o primeiro valor inteiro superior ao número 

encontrado. Com os novos valores arredondados obtidos, calculou-se novamente o volume por 

meio da Equação (3.29) e ao final do cálculo do volume em 𝑓𝑡3, realizou-se uma conversão 

para galão americano. 

A segunda parte do programa consiste na determinação da taxa mínima de rotação do 

rotor para alcançar uma dispersão completa e uniforme. Para se iniciar o cálculo, o usuário deve 

indicar qual fase será a dispersa, rafinado ou o extrato, e qual, consequentemente, será a 

contínua no formulário preenchido como indicado pela Figura 3.6. 

Após essa indicação os dados de densidade, viscosidade e fração volumétrica de 

retenção no tanque das fases contínuas e dispersa são igualadas a da fase que foi indicada pelo 

usuário. Por exemplo, considerando o rafinado como fase dispersa seriam realizadas as 

seguintes igualdades: 

𝜌𝐷 = 𝜌𝑅 

𝜌𝐶 = 𝜌𝐸 

𝜙𝐷 = 𝜙𝑅 

𝜙𝐶 = 𝜙𝐸 
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𝜇𝐷 = 𝜇𝑅 

𝜇𝐶 = 𝜇𝐸 

Onde: 

𝜌𝐶 é a densidade da fase contínua em 
𝑙𝑏

𝑓𝑡3 

𝜌𝐷 é a densidade da fase dispersa em 
𝑙𝑏

𝑓𝑡3 

𝜇𝐶 é a viscosidade da fase contínua em 𝑐𝑃 

𝜇𝐷 é a viscosidade da fase dispersa em 𝑐𝑃 

𝜙𝐶: fração volumétrica de retenção da fase contínua  

𝜙𝐷: fração volumétrica de retenção da fase dispersa 

Apenas realiza-se a conversão da viscosidade inserida em 𝑐𝑃 para 
𝑙𝑏

ℎ∙𝑓𝑡
. Após essa 

indicação preliminar dos parâmetros estima-se a diferença de densidade entre as fases contínua 

e dispersa e afere-se a densidade da mistura assim como a sua viscosidade. O cálculo e a 

avaliação da diferença de densidade é uma etapa fundamental do projeto já que uma diferença 

de densidade baixa entre as fases atrapalha o processo de separação, levando a uma menor 

capacidade e no uso de equipamentos maiores. Enquanto uma diferença muito alta apresenta 

uma maior dificuldade em obter o tamanho de gotas desejado para uma extração eficiente. 

Segundo Seader, Henley e Roper (2011), os parâmetros da mistura podem ser obtidos a partir 

de relações entre as propriedades de cada fluído que compõe o sistema, conforme as Equações 

(3.30), (3.31) e (3.32) (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

 ∆𝜌 = |𝜌𝐷 − 𝜌𝐶| (3.30) 

 𝜌𝑀 = (𝜌𝐶 ∙ 𝜙𝐶) + (𝜌𝐷 ∙ 𝜙𝐷) (3.31) 

 
𝜇𝑀 =

𝜇𝐶

𝜙𝐶
∙ (1 +

1.5 ∙ 𝜇𝐷 ∙ 𝜙𝐷

𝜇𝐶 + 𝜇𝐷
) (3.32) 
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Onde: 

𝜇𝑀 é a viscosidade da mistura em  
𝑙𝑏

ℎ∙𝑓𝑡
 

𝜌𝑀 é a densidade da mistura em 
𝑙𝑏

𝑓𝑡3 

∆𝜌 é o valor absoluto da diferença de densidade em 
𝑙𝑏

𝑓𝑡3 

Estima-se então o número mínimo de rotações necessárias para a dispersão completa e 

uniforme, apenas realizando-se a conversão da tensão interfacial inserida pelo usuário em 
𝑑𝑖𝑛𝑎

𝑐𝑚
 

para 
𝑙𝑏

ℎ2 . Para se obter uma dispersão uniforme de um líquido em outro, deve-se manter uma 

taxa mínima de rotação do rotor. Para uma turbina de lâmina plana em um vaso com chicanas, 

sua equação em termos de grupos sem dimensão pode ser descrita pela Equação (3.33), 

apresentada por Skelland e Ramsey (apud SEADER; HENLEY; ROPER, 2011) e Skeland e 

Lee (apud SEADER; HENLEY; ROPER, 2011): 

 𝑁𝑟𝑚𝑖𝑛
2 ∙ 𝜌𝑀 ∙ 𝐷𝑖

𝑔 ∙ ∆𝜌 
= 1.03 ∙ (

𝐷𝑇

𝐷𝑖
)

2.76

∙ 𝜙𝐷
0.106 ∙ (

𝜇𝑀
2 ∙ 𝜎

𝐷𝑖
5 ∙ 𝜌𝑀 ∙ 𝑔2 ∙ (∆𝜌)2

)

0.084

 

 

(3.33) 

Onde:  

𝜎 é a tensão superficial entre as fases líquidas em
𝑙𝑏

ℎ2  

𝑁𝑟𝑚𝑖𝑛 é a taxa de rotação mínima em 𝑟𝑝ℎ 

𝑔 aceleração da gravidade em 
𝑓𝑡

ℎ2 

A última parte do programa consiste no cálculo da potência requerida pelo agitador para 

efetuar a rotação mínima. Para isso, realiza-se o cálculo do número de Reynolds, 𝑁𝑅𝑒,  para que 

o usuário, a partir desse valor, possa encontrar no gráfico da Figura 2.20 o número de potência, 

visto que não foram encontradas correlações matemáticas para se inserir uma equação para 

obtenção do número de potência. Assim, o usuário pode preencher o formulário da Figura 3.7, 

onde a partir do número de Reynolds, usa-se o gráfico para encontrar o número de potência. 
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𝑁𝑅𝑒 =

𝐷𝑖
2 ∙ 𝑁𝑟 ∙ 𝜌𝑀

𝜇𝑀
 

 

(3.34) 

Onde: 

𝑁𝑟 é a taxa de rotação em 
𝑓𝑡

ℎ2
 

𝑁𝑟 ∙ 𝐷𝑖 é a velocidade periférica do rotor 

Figura 3.7- Formulário para obtenção do número de potência 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com isso, a partir do número de potência inserido pelo usuário pode-se encontrar a 

potência requerida para a rotação desejada pela Equação (3.35) e, também, a potência requerida 

por volume, onde divide-se a potência obtida pelo volume do tanque.  

 
𝑁𝑃𝑜 =

𝑃 ∙ 𝑔

𝑁𝑟
3 ∙ 𝐷𝑖

5 ∙ 𝜌𝑀

 

 

(3.35) 
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3.3.1. Cálculo da Área Interfacial e das Dimensões da Gota 

Para esse cálculo utiliza-se os mesmos dados inseridos pelo usuário pelas Figura 3.5 e 

Figura 3.6, inclusive a fase dispersa selecionada. 

Inicialmente, realiza-se o cálculo do número de Weber, para que de acordo com o valor 

encontrado por ele se possa selecionar entre a Equação (3.37) e a Equação (3.38) para a 

determinação do diâmetro de Sauter. Onde para valores 𝑁𝑤𝑒 <10000 utiliza-se a Equação 

(3.37) e para 𝑁𝑤𝑒 >10000 a Equação (3.38). 

 
𝑁𝑤𝑒 =

𝐷𝑖
3 ∙ 𝑁𝑟

2 ∙ 𝜌𝐶

𝜎
 

 

(3.36) 

 𝑑𝑣𝑠

𝐷𝑖
= 0.052 ∙ (𝑁𝑤𝑒)−0.6 ∙ 𝑒4∙𝜙𝐷 , 𝑁𝑤𝑒 < 10000 

 

(3.37) 

 𝑑𝑣𝑠

𝐷𝑖
= 0.39 ∙ (𝑁𝑤𝑒)−0.6, 𝑁𝑤𝑒 > 10000 

 

(3.38) 

Por meio do diâmetro do Sauter pode-se estimar o diâmetro mínimo e o diâmetro 

máximo da gota, quando a quebra e a coalescência da gota ocorrem, a distribuição da gota pode 

ser descrita por meio da Equação (3.39) e (3.40).  Além disso, a área interfacial também pode 

ser encontrada pela (3.41). 

 
𝑑𝑚𝑖𝑛 =

𝑑𝑣𝑠

3
 (3.39) 

 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 3 ∙ 𝑑𝑣𝑠  
(3.40) 

 
𝑎 =

6 ∙ 𝜙𝐷

𝑑𝑣𝑠
 (3.41) 

Onde: 

𝑎 é a área interfacial em 
𝑓𝑡2

𝑓𝑡3
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Validação do Programa Proposto 

A fim de validar o programa desenvolvido no presente trabalho, foram propostos 

exercícios presentes na literatura do Seader, Henley e Roper (2011), Azevedo e Alves (2013) e 

Geankoplis (1993). 

4.1.1. EXEMPLO 12.7-3. Extração de Nicotina com Líquidos Imiscíveis 

(GEANKOPLIS, 1993). 

Esse exemplo foi selecionado para que se pudesse verificar o número de estágios 

necessários em uma coluna de extração usando os valores do equilíbrio líquido-líquido para 

diversas frações mássicas. 

EXEMPLO 12.7-3. Extração de nicotina com líquidos imiscíveis. 

Uma solução de água entra com uma vazão mássica de 100 kg/h contendo 0,010% em 

peso de fração de nicotina (A) é removida com uma corrente de querosene de 200 kg/h contendo 

0,0005% em peso de nicotina em uma coluna de estágios com fluxo em contracorrente. A água 

e o querosene são essencialmente imiscíveis um no outro. Deseja-se reduzir a concentração da 

água de saída para 0,0010% em peso da fração de nicotina. Determine o número teórico de 

estágios necessários. Os dados de equilíbrio são os seguintes, sendo x a fração em peso de 

nicotina na solução aquosa e y no querosene. 

Tabela 4.1 - Dados do ELL para o sistema água e querosene 

𝒙 𝒚 

0,00101 0,000806 

0,00246 0,001959 

0,005 0,00454 

0,00746 0,00682 

0,00988 0,00904 

0,0202 0,0185 

Fonte: Adaptado de GEANKOPLIS, 1993. 
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A questão é resolvida no livro-referência de maneira gráfica, entretanto, o algoritmo 

proposto utiliza a equação de Kremser, método matemático, para o cálculo do número de 

estágios. 

Para iniciar a resolução do problema, é necessário primeiramente escolher o sistema a 

ser estudado, conforme a Figura 3.1. Após escolha do sistema que, para o caso específico do 

exemplo 12.7-3 trata-se da opção “Água e Querosene”, o usuário necessita inserir as 

informações necessárias ao cálculo do número de estágios. Assim, a inserção dos dados no 

programa deve ser feita conforme a Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Inserção dos dados para cálculo do problema 12.7-3 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Após a inserção dos dados e a seleção do botão de cálculo, o algoritmo do programa irá 

realizar os cálculos de todos os parâmetros. Os resultados obtidos por Geankoplis (1993) estão 

presentes na Tabela 4.2: 
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Tabela 4.2 - Gabarito do livro-referência para o problema 12.7-3 

Parâmetros Gabarito (GEANKOPLIS, 1993) 

Base de diluente isenta de soluto 𝐷 99,0 

Base de solvente isenta de soluto 𝑆 199,9 

Fração de soluto na fase extrato 𝑦1 0,00497 

𝑁𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠 3,8 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O livro de referência explicitou apenas quatro dos parâmetros necessários ao cálculo do 

número de estágios, uma vez que o método de resolução escolhido difere do proposto pelo 

programa.  

Por sua vez, os resultados obtidos pelo programa diferem com um erro percentual 

pequeno daqueles obtidos pelo livro referência, mesmo para diferentes métodos de cálculo. A 

Tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos pelo programa. 
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Tabela 4.3 - Resultados obtidos pelo programa para o problema 12.7-3 

Parâmetros obtidos pelo programa 

Razão de soluto na fase extrato (𝑌1) 0,005 

Razão de soluto no solvente (𝑌𝑁+1) 0,0005 

Razão de soluto no diluente (𝑋0) 0,0101 

Razão de soluto na fase rafinado (𝑋𝑁) 0,001 

Razão entre as vazões do diluente e do solvente (
𝐷

𝑆
) 0,4952 

Fração de soluto na fase extrato (𝑦1) 0,00498 

Base de diluente isenta de soluto (𝐷) 99,0 

Vazão total da fase rafinado que sai do estágio N (𝐷𝑁) 99,099 

Base de solvente isenta de soluto (𝑆) 199,90 

Vazão total da fase extrato que sai do estágio 1 (𝑆1) 200,9 

Fração de soluto no estágio 1 (𝑥1) 0,00547 

Inclinação da reta operatória no estágio 1 (𝑚1) 0,909 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (
𝐷0

𝑚1∙𝑆1
) 0,5472 

Fração de soluto no estágio N (𝑦𝑁) 0,000798 

Inclinação da reta operatória no estágio N (𝑚𝑛) 0,798 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (
𝐷𝑛

𝑚𝑛∙𝑆𝑁+1
) 0,6209 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (
𝐷

𝑚∙𝑠
) 0,5828 

𝑀 0,849 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (𝑥𝑛
∗ ) 0,000626 

Número de pratos teóricos para realizar a extração 

(𝑁𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠) 
4,451 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Dessa forma, a partir dos resultados obtidos pelo programa pode-se obter o erro 

percentual, utilizando-se da Equação (4.1), e realizar comparações com o gabarito do livro-

referência, utilizando as informações dispostas na Tabela 4.4. 



92 

 

 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜 % =

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∙ 100  (4.1) 

Tabela 4.4 - Comparação entre os valores teóricos e obtidos pelo programa para o problema 

12.7-3 

Parâmetros 

Resultados 

obtidos pelo 

programa 

Gabarito 

(GEANKOPLIS, 

1993) 

Erro percentual 

Base de diluente isenta 

de soluto (𝐷) 
99,0 99,0 0,00% 

Base de solvente isenta 

de soluto (𝑆) 
199,9 199,9 0,00% 

Fração de soluto na fase 

extrato (𝑦1) 
0,00498 0,00497 0,24% 

Número de pratos 

teóricos para realizar a 

extração (𝑁𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠) 

4,451 3,8 17,14% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Observa-se que todos os parâmetros obtidos pelo algoritmo de cálculo para a resolução 

do problema possuem erro relativo menor que 1%, excetuando-se o número de estágios. Mesmo 

com a utilização de um método alternativo para o cálculo do número de estágios teóricos em 

uma coluna de extração por solvente, os resultados foram satisfatórios. Isto implica que o 

algoritmo está em concordância com os valores obtidos pela literatura. 

A variação para o número de estágios reside majoritariamente em dois fatores. O 

primeiro é o número de casas decimais utilizadas pelo gabarito do livro-referência, que foram 

truncadas. No algoritmo, o número de casas decimais utilizadas foi a capacidade de cálculo do 

MS Excel, que permite um grande número de casas decimais. A segunda, e maior fonte de 

imprecisão, se fundamenta no método de cálculo, onde o algoritmo utiliza a equação de 

Kremser e o livro-referência resolve pelo método gráfico. 
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4.1.2. EXEMPLO 9.1 Extração de Líquidos Imiscíveis (AZEVEDO; ALVES, 

2013) 

O exemplo foi selecionado para complementar o algoritmo desenvolvido dando a 

oportunidade ao usuário de escolher o método de resolução desejado entre curva ELL e 

coeficiente de distribuição para o cálculo do número de estágios. Para esse caso, o exemplo 

selecionado valida a resolução utilizando o coeficiente de distribuição. 

EXEMPLO 9.1 Extração de líquidos imiscíveis 

Uma mistura aquosa com 11,5% (em massa) de ácido acético é submetida a uma 

extração com n-butanol puro a 1 atm e 27ºC, de modo a obter concentrações de saída de 0,5% 

na fase aquosa e 9,6% na fase orgânica. Determine:  

a) Número de estágios de equilíbrio. 

b) A razão entre as vazões de diluente e de solvente. 

O problema faz uso do método gráfico para resolução da questão. Além disso, o mesmo 

não disponibiliza todas as informações necessárias para se preencher os campos do formulário 

da Figura 3.3. Os parâmetros de fração mássica do soluto no solvente, 𝑦𝑁+1, e as vazões de 

entrada para o solvente e para diluente necessários para esse preenchimento não são dados da 

questão.  

Desse modo, utiliza-se de um cálculo inverso para a determinação de todos esses 

parâmetros a partir das respostas obtidas pela literatura.  

Segundo Azevedo e Alves (2013), a razão 
𝐷

𝑆
 obtida foi de 0,84. Dessa forma, considerou-

se: 𝑆 = 100
𝑘𝑔

ℎ
  e 𝐷 = 84

𝑘𝑔

ℎ
. 

Assim, para o cálculo da vazão da alimentação do diluente e soluto utilizou-se a Equação 

(3.4) e para o cálculo da vazão da corrente de solvente no estágio 𝑁 + 1 utilizou-se a Equação 

(3.5). Obteve-se então 𝐷0 = 94,91525424
kg

h
  e 𝑆𝑁+1 = 100

𝑘𝑔

ℎ
. 
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Após esse cálculo preliminar, escolhe-se o sistema, sendo para esse caso, a mistura 

binária “Ácido Acético e n-Butanol”. Utilizando-se os dados obtidos por esse cálculo e os dados 

obtidos pelo enunciado, insere-se os parâmetros no programa conforme a Figura 4.2. 

Figura 4.2 - Parâmetros para resolução do problema 9.1 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Pressionando-se o botão de cálculo, o algoritmo apresenta os dados calculados ao 

usuário. Os parâmetros foram organizados n a Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 - Parâmetros obtidos pelo algoritmo para o problema 9.1 

Parâmetros 
Resultados obtidos 

pelo programa 

Razão de soluto na fase extrato (𝑌1) 0,1049 

Razão de soluto no solvente (𝑌𝑁+1) 0,0 

Razão de soluto no diluente (𝑋0) 0,1299 

Razão de soluto na fase rafinado (𝑋𝑁) 0,0050 

Razão entre as vazões do diluente e do solvente (
𝐷

𝑆
) 0,840 

Fração de soluto na fase extrato (𝑦1) 0,0950 

Base de diluente isenta de soluto (𝐷) 84,0 

Vazão total da fase rafinado que sai do estágio N (𝐷𝑁) 84,42 

Base de solvente isenta de soluto (𝑆) 100,00 

Vazão total da fase extrato que sai do estágio 1 (𝑆1) 110,49 

Fração de soluto no estágio 1 (𝑥1) 0,0589 

Inclinação da reta operatória no estágio 1 (𝑚1) 1,613 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (
𝐷0

𝑚1∙𝑆1
) 0,5326 

Fração de soluto no estágio N (𝑦𝑁) 0,0081 

Inclinação da reta operatória no estágio N (𝑚𝑛) 1,613 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (
𝐷𝑛

𝑚𝑛∙𝑆𝑁+1
) 0,5234 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (
𝐷

𝑚∙𝑠
) 0,5280 

Parâmetro para cálculo do número de estágios (𝑥𝑛
∗ ) 0,0 

Número de pratos teóricos para realizar a extração 

(𝑁𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠) 
3,8079 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Assim, pode-se comparar os resultados obtidos pelo programa com o gabarito do livro 

utilizado como referência e os erros gerados pelo algoritmo. A Tabela 4.6 apresenta as 

informações mencionadas detalhadamente.  

Tabela 4.6 - Comparação entre os valores obtidos pelo programa e o gabarito para o problema 

9.1 

Parâmetros 

Resultados 

obtidos pelo 

programa 

Gabarito do livro-

referência (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011) 

Erro % 

Razão de soluto na 

fase extrato (𝑌1) 
0,1049 0,106 1,008% 

Razão de soluto no 

diluente (𝑋0) 
0,1299 0,13 0,043% 

Razão de soluto na 

fase rafinado (𝑋𝑁) 
0,005 0,00503 0,097% 

Fração de soluto na 

fase extrato (𝑦1) 
0,0950 0,096 1,077% 

Número de pratos 

teóricos para realizar 

a extração 

(𝑁𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠) 

3,8079 4 4,802% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nesse exemplo, o erro relativo ao cálculo do número de estágios de equilíbrio foi menor 

que 5%, fato que denota a boa concordância entre os resultados obtidos pelo método gráfico e 

a resolução pela equação de Kremser para esse sistema. Os demais parâmetros apresentaram 

erros percentuais menores que 2%, demonstrando que a ferramenta é um bom método para 

cálculo de estágios de equilíbrio a partir do coeficiente de distribuição, 𝐾𝑑.  

É importante perceber que a variação do 𝐾𝑑 tem influência direta com o número de 

estágios necessários para se realizar uma dada separação. Assim, fixando os dados iniciais 

presente no exemplo da Seção 4.1.1, pode-se montar uma base de comparação para o número 
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de estágios obtidos em função da variação do 𝐾𝑑 para determinados sistemas disponíveis. Desse 

modo, elabora-se a Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Dados da variação número de estágios em função do 𝐾𝑑 

Sistema Coeficiente de Partição Número de Estágios 

n-Butanol e n-Octanol 7,6 0,844 

Butanona e n-Octanol 1,95 1,69 

Ácido Acético e n-

Butanol 
1,613 1,96 

Ácido succínico e n-

Butanol 
1,2 2,61 

Acetona e n-Octanol 0,58 15,1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A análise dos resultados da Tabela 4.7 permite a compreensão de que existe uma relação 

inversamente proporcional entre as variáveis observadas. Quanto maior o 𝐾𝑑, menor o número 

de estágios necessários para se realizar a extração, o que já era esperado. 

O coeficiente de distribuição é um parâmetro que dimensiona a capacidade do solvente 

de relacionar com o soluto e dessa forma, separá-lo do diluente. Quanto maior o valor do 𝐾𝑑, 

menor o volume de solvente necessário para a extração e, consequentemente, menor o custo do 

processo de separação. Dessa forma, se configura como uma importante variável no processo 

de extração, principalmente na escolha do solvente. 

  Adicionalmente, plotou-se um gráfico para observar a relação entre as variáveis 

mencionadas. Pela análise da Figura 4.3, observa-se que existe uma tendência logarítmica entre 

o número de estágios e o coeficiente de partição, em que para valores de 𝐾𝐷 inferiores a um 

faz-se necessário a utilização de um alto número de estágios. Enquanto para valores de 𝐾𝐷 

maiores que um reduz-se significativamente o número de estágios. 

Para o caso onde se faz necessário um alto número de estágios, pode-se notar que a 

interação entre o soluto e o solvente é baixa, 𝐾𝑑 inferior a um, tornando menor a capacidade do 



98 

 

 

solvente de extrair o soluto. Dessa forma, necessita-se de um maior número de estágios para 

promover o contato entre as correntes de alimentação e solvente capaz de compensar a baixa 

interação dos mesmos. 

Para 𝐾𝑑 maiores que um, o solvente possui uma maior interação com o soluto facilitando 

a extração, onde faz-se preciso um menor número de estágios para realizar a separação desejada 

entre as correntes de entrada. 

Figura 4.3 - Gráfico 𝐾𝑑 x 𝑁𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

4.1.3. EXEMPLO 8.4 Dimensionamento Preliminar de uma Unidade de 

Misturador-decantador (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

Esse exemplo foi selecionado para a validação do dimensionamento preliminar de um 

equipamento do tipo misturador-decantador, sendo um complemento ao cálculo do número de 

estágios. Dessa forma, além do usuário encontrar o número de estágios necessários para uma 

dada separação ele também encontra dimensionamento do equipamento para que ele possa ser 

realizado. 

EXEMPLO 8.4 Dimensionamento preliminar de uma unidade de misturador-

decantador  
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O ácido benzoico deve ser continuamente extraído de uma solução diluída na água 

usando tolueno em uma série de vasos discretos de misturadores-decantadores organizados para 

fluxo em contracorrente de 500 gpm de alimentação e 750 gpm de solvente. Assumindo um 

tempo de residência, 𝑡𝑟𝑒𝑠, de 2 minutos em cada misturador e um decantador com capacidade 

de 5
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛∙𝑓𝑡2
, estime: 

(a) Diâmetro e altura de um vaso misturador, assumindo 
𝐻

𝐷𝑇
= 1. 

(b) A potência em ℎ𝑝 (horse-power) do agitador no vaso misturador. 

(c) Diâmetro e comprimento do vaso decantador, assumindo 
𝐿

𝐷𝑇
= 4. 

(d) Tempo de residência no vaso decantador em minutos.  

O dimensionamento preliminar está integrado ao cálculo do número de estágios, 

portanto ao inserir os dados através da Figura 3.3, é possível estimar um dimensionamento 

preliminar do misturador-decantador. 

Observa-se que, para esse exemplo, apenas importam as vazões do solvente e do 

diluente. Desse modo, escolheu-se o sistema água e tolueno e inseriu-se os mesmos dados de 

fração mássica do Exemplo 12.7-3. 

As vazões da alimentação do problema estão em 𝑔𝑝𝑚 enquanto os campos do 

formulário do algoritmo estão em 
𝑘𝑔

ℎ
. Portanto, faz-se necessário converter as unidades dos 

dados iniciais do problema antes de prosseguir com o dimensionamento. Para isso, necessita-

se dos dados de densidade dos dois compostos a serem extraídos. O programa já possui essa 

conversão de unidades no seu código. O imput do usuário se dá em kg/h e conforme a Equação 

(3.10), a vazão mássica é convertida em vazão volumétrica. 

Segundo Haynes (2017) a densidade da água e do tolueno a 25ºC é 0,9970 e 0,8682 
𝑔

𝑐𝑚3
. 

Tem-se então a necessidade de fazer a operação inversa para achar a vazão mássica que deveria 

ser colocada no programa para obter as vazões volumétricas do Exemplo 8.4. 

Com auxílio da Equação (3.10), utiliza-se os valores de 113221,61
𝑘𝑔

ℎ
 e 147892,18

𝑘𝑔

ℎ
 

para as vazões do diluente e do solvente, nessa ordem. A Figura 4.4 ilustra as entradas 

necessárias para o funcionamento do programa. 
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Figura 4.4 - Formulário para Exemplo 8.4 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Após essa etapa, o programa gera os resultados e os imprime na aba 

“MixerSettlerPreliminaryDesign”. Os resultados estão dispostos na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 - Resultados obtidos para o Exemplo 8.4 

Parâmetro Misturador Decantador 

Q - Vazão da alimentação + solvente (gal/min) 1250,00 1250,00 

V - Volume do Reator (gal) 2500,00 11611,05 

Dt - Diâmetro do vaso (ft) 7,52 7,91 

L - Comprimento do vaso (ft) - 31,62 

tres - Tempo de residência (min) 2,00 9,29 

H - Altura do vaso (ft) 7,52 - 

Hp - Horsepower (hp) 10,00 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Dessa forma, compara-se com os resultados obtidos pela literatura Seader, Henley e 

Roper (2011) e obtém-se a Tabela 4.9 e a Tabela Tabela 4.10 para o vaso misturador e para o 

vaso decantador, pontuando os erros percentuais do algoritmo. 

Tabela 4.9 – Erros percentuais para o vaso misturador do Exemplo 8.4 

Parâmetro 

Misturador - 

Obtido pelo 

programa 

Misturador - 

Resultados do 

livro-

referência 

Erro % - 

Misturador 

Q - Vazão da alimentação + 

solvente (gal/min) 
1250,00 1250,00 0,000% 

V - Volume do Reator (gal) 2500,0 2500,0 0,000% 

Dt - Diâmetro do vaso (ft) 7,5217 7,52 0,000% 

L - Comprimento do vaso (ft) - - - 

tres - Tempo de residência 

(min) 
2,00 2,00 0,000% 

H - Altura do vaso (ft) 7,5217 7,52 0,023% 

Hp - Horsepower (hp) 10,0 10,0 0,000% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 



102 

 

 

Tabela 4.10 – Erros percentuais para o vaso decantador do Exemplo 8.4 

Parâmetro 

Decantador - 

Obtido pelo 

programa 

Decantador - 

Resultados do 

livro-

referência 

Erro % - 

Decantador 

Q - Vazão da alimentação + 

solvente (gal/min) 
1250,0 1250,0 0,000% 

V - Volume do Reator (gal) 11611,05 11580,0 0,268% 

Dt - Diâmetro do vaso (ft) 7,905 7,90 0,072% 

L - Comprimento do vaso (ft) 31,62 31,60 0,072% 

tres - Tempo de residência 

(min) 
9,288 9,30 0,120% 

H - Altura do vaso (ft) - - - 

Hp - Horsepower (hp) - - - 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 Pode-se observar que o erro percentual do algoritmo proposto apresenta valores 

inferiores a 1%. Assim, considera-se que os resultados do programa foram satisfatórios para a 

resolução do problema proposto.  

4.1.4. EXEMPLO 8.5 Design de uma Unidade de Extração com Misturador 

(SEADER; HENLEY; ROPER, 2011) 

O problema em questão foi selecionado visando a validação do dimensionamento de 

uma coluna de extração com a presença de um misturador para a obtenção da potência mínima 

exigida pelo equipamento em termos da rotação de um misturador, assim como o 

dimensionamento do vaso.  

EXEMPLO 8.5 Design de uma unidade de extração com misturador 

Furfural é extraído da água a partir do tolueno a 25 °C em um vaso agitado como o 

apresentado pela Figura 4.5. A alimentação é de 20400
𝑙𝑏

ℎ
,  enquanto o solvente entra a 

11200
𝑙𝑏

ℎ
. Para um tempo de residência de 2 minutos, estimar, para cada fase como fase 

dispersa: (a) Dimensão do vaso misturador e o diâmetro do rotor da turbina de lâmina plana. 
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(b) Taxa mínima de rotação do rotor para dispersão completa e uniforme (c) A potência 

requerida pelo agitador para rotação mínima.  

Figura 4.5 - Vaso agitado com turbina de pá plana e chicana 

 

Fonte: Adaptado de (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

A questão é resolvida de maneira matemática, e para isso propôs-se um algoritmo para 

resolução rápida e para que pudessem ser comparados de forma simples o gasto mínimo de 

potência para diferentes sistemas, vazões de entrada e tempo de residência. 

Primeiramente, para se iniciar o programa, devem ser inseridas informações iniciais por 

meio de dois formulários, onde no primeiro o usuário pode selecionar o sistema escolhido e no 

segundo indicar os valores de entrada. Com isso, inseriu-se os mesmos dados indicados na 

questão, assim como mesmo sistema para que o algoritmo pudesse efetuar os cálculos e os 

valores obtidos por ele comparados com os obtidos pelo problema. Os parâmetros iniciais para 

a questão encontram-se na Tabela 4.11. 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

Tabela 4.11 – Parâmetros iniciais 

Parâmetros iniciais 

Vazão mássica de alimentação (lb/h) 20400,00 

Vazão mássica do solvente (lb/h) 11200,00 

Densidade do rafinado (lb/ft³) 62,30 

Densidade do extrato (lb/ft³) 54,20 

Viscosidade do rafinado (cp) 0,89 

Viscosidade do extrato (cp) 0,59 

Tempo de residência (min) 2,00 

Tensão interfacial (dina/cm) 25,00 

Parâmetros fixos 

Aceleração da gravidade (ft/h²) 417000000,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Como observado anteriormente é razoável que o solvente possua determinadas 

propriedades físicas como baixa viscosidade, como apresentado pelo tolueno.  

Dessa forma, por meio dos resultados obtidos pela referência, considerando o rafinado 

como fase dispersa, pode-se calcular o erro através da Equação (4.1). Os resultados são 

apresentados na Tabela 4.12.  
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Tabela 4.12 - Erro relativo dos resultados obtidos considerando o rafinado como fase dispersa 

Parâmetros calculados 

Rafinado Fase Dispersa – 

Gabarito (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011) 

Resultados obtidos pelo 

programa 
Erro % 

Vazão volumétrica da alimentação (ft³/h) 327,000 327,760 0,23% 

Vazão volumétrica do solvente (ft³/h) 207,000 206,642 0,17% 

Fração de retenção de volume no tanque 

do rafinado 
0,612 0,613 0,22% 

Fração de retenção de volume no tanque 

do extrato 
0,388 0,387 0,34% 

Vaso da mistura e diâmetro do rotor    

Volume do vaso da mistura (gal) 159,000 158,640 0,23% 

Altura (ft) 3,000 3,000 0,00% 

Diâmetro do vaso (ft) 3,000 3,000 0,00% 

Diâmetro do rotor da turbina (ft) 1,000 1,000 0,00% 

Taxa mínima de rotação do rotor    

Fração de retenção de volume no tanque 

da fase contínua 
0,388 0,387 0,34% 

Fração de retenção de volume no tanque 

da fase descontínua 
0,612 0,613 0,22% 

Densidade da fase contínua (lb/ft³) 54,200 54,200 0,00% 

Densidade da fase dispersa (lb/ft³) 62,300 62,241 0,10% 

Viscosidade da fase contínua (lb/hft) 1,430 1,427 0,19% 

Viscosidade da fase dispersa (lb/hft) 2,160 2,153 0,32% 

Diferença de densidade (lb/ft³) 8,100 8,041 0,73% 

Tensão interfacial (lb/h²) 719000,000 714296,880 0,65% 

Densidade da mistura (lb/ft³) 59,200 59,131 0,12% 

Viscosidade da mistura (lb/hft) 5,720 5,733 0,23% 

Número de rotação mínimo (rph) 9250,000 9234,524 0,17% 

Número de Reynolds para rotação mínima 95700,000 95245,381 0,48% 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Pode-se observar, nessa etapa inicial do programa, um erro relativo menor que 1%. O 

baixo erro nesse primeiro momento está relacionado com o fato dos cálculos realizados pelo 

programa serem feitos de maneira direta, diferentemente com o que ocorre na segunda parte do 

programa no cálculo da potência. Ademais, esse erro reside majoritariamente nas casas 

decimais do gabarito serem truncadas, no algoritmo, o número de casas decimais utilizadas foi 

a capacidade de cálculo do MS Excel, que permite um grande número de casas decimais e nas 

conversões de unidades adotadas, pelo livro as conversões utilizadas também foram truncadas. 

Na segunda etapa do programa o usuário a partir do número de Reynolds calculado pelo 

programa deve utilizar o gráfico presente no formulário como indicado pela Figura 4.6, para 

obter o número de potência, assim, ao encontra-lo o usuário deve inserir o valor no formulário 

e, em seguida, apertar o botão de inserir para prosseguir com o programa. 

Figura 4.6 - Formulário para cálculo do número de potência 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Não foram encontradas na literatura correlações matemáticas do gráfico presente na 

Figura 4.6 para se realizar essa etapa por meio do algoritmo matemático. Para se comparar os 

valores obtidos de potência pelo gabarito, adotou-se o mesmo número de potência de valor 5,7. 

Tabela 4.13 - Erro relativo da potência mínima requerida para rotação mínima 

Potência requerida para rotação 

mínima 

Rafiado Fase Dispersa -

Gabarito (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011) 

Resultados 

obtidos pelo 

programa 

Erro % 

Potência para rotação mínima (hp) 0,323 0,325 0,50% 

Potência por volume (hp/gal) 0,00200 0,00205 2,31% 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

Pelo valor adotado no gráfico ter sido o mesmo, o erro reside novamente pela Tabela 

4.13 nas casas decimais do gabarito serem truncadas, no algoritmo, o número de casas decimais 

utilizadas foi a capacidade de cálculo do MS Excel. 

Para o programa considerando o extrato como fase dispersa os valores de erro relativo 

foram apresentados pela Tabela 4.14: 

Tabela 4.14 - Erro relativo dos resultados obtidos considerando o extrato como fase dispersa 

Parâmetros calculados 

Extrato fase Dispersa Dispersa 

-Gabarito (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011) 

Resultados 

obtidos pelo 

programa 

Erro % 

Número de rotação mínimo (rph) 8820,000 8800,149 0,23% 

Potência para rotação mínima (hp) 0,214 0,2464 15,15% 

Potência por volume (hp/gal) 0,0014 0,0016 10,96% 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para o caso do extrato como fase dispersa foi apresentado pelo gabarito apenas os três 

parâmetros dispostos na Tabela 4.14, não sendo apresentado o número de potência e os demais 

cálculos. Com isso, optou-se, realizando o método gráfico, por um número de potência 
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equivalente a 5. Grande parte do erro obtido advém desse método, visto que o gráfico, em 

função da sua escala logarítmica, não apesenta uma boa precisão. 

A potência é um importante parâmetro a ser avaliado em processos envolvendo um vaso 

misturador, o aumento da potência apesar de melhorar a eficiência da extração gera uma 

dispersão mais difícil de ser separada, que resulta na necessidade de um vaso decantador maior. 

Realizando-se uma conversão dos valores obtidos de potência de 
ℎ𝑝

𝑔𝑎𝑙
 para 

𝑘𝑊

𝑚3 , em que 

 1
ℎ𝑝

𝑔𝑎𝑙
= 196,993

𝑘𝑊

𝑚3
, obtém-se para o rafinado como fase dispersa o valor de 0,406

𝑘𝑊

𝑚3
 e, para 

o extrato 0,308
𝑘𝑊

𝑚3
. Com isso, pode-se observar de acordo com a Tabela 4.15 que ambas as 

potências encontradas para o sistema estão na faixa de potência moderada típica para o contato 

líquido-líquido como apresentado na questão, apresentando coerência do resultado obtido. 

Tabela 4.15 - Consumos típicos de potência 

Funcionalidade Potência 

(kW/m³) 

Potência Baixa 
0,2 

Suspensão de sólidos leves 

Potência Moderada 

0,6 Dispersão de gás, contato líquido-líquido, transferência de calor, entre 

outros 

Potência Alta 

2 Suspensão de sólidos pesados, emulsificação, dispersão de gás, entre 

outros 

Potência extremamente alta 
4 

Pastas de mistura, massas 

Fonte: Adaptado de CHHABRA; RICHARDSON, 1999. 

Além disso, realizou-se uma variação no tempo de residência inserido na ferramenta 

para se compreender o seu impacto sobre os parâmetros calculados anteriormente. Os resultados 

obtidos foram apresentados pela Tabela 4.16. 
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Tabela 4.16 - Parâmetros em função do tempo de residência 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para a obtenção desses resultados, apesar da variação do número de Reynolds, 

considerou-se o número de potência como cinco para todos os três casos dado ao aspecto linear 

do gráfico para esse intervalo de valores do número de Reynolds.  

Pode-se observar, pelos dados obtidos, uma relação inversamente proporcional entre o 

número de rotação mínima e a potência frente ao aumento do tempo de residência, como era 

esperado. O número de rotações necessários para se separar a dada mistura é o mesmo, 

entretanto como está se trabalhando com rotações por hora, a medida que o tempo aumenta 

divide-se o número de rotações por um valor maior, obtendo-se uma rotação por tempo menor. 

Como a potência está diretamente correlacionada com o número de rotação mínimo, a mesma 

também decresce com a sua diminuição. 

Entretanto, com o aumento do tempo de residência tem-se também um aumento no 

volume do vaso da mistura, já que a sua capacidade está ligada ao volume total que irá ser 

recebido da alimentação e do solvente após o tempo de residência indicado. 
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4.1.5. EXEMPLO 8.6 Tamanho da Gota e Área Interfacial (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011) 

A escolha desse exercício foi baseada na validação do tamanho das gotas presentes no 

sistema com a presença de um misturador como complemento aos dados do dimensionamento 

vaso agitado e para a potência do rotor. 

EXEMPLO 8.6 Tamanho da gota e área interfacial 

Para as mesmas condições do exemplo 8.5, com o extrato como fase dispersa, estimar o 

diâmetro da gota de Sauter, a extensão da gota e a área interfacial. 

Essa questão foi abordada como uma continuação da questão 8.5, onde foram utilizados 

os mesmos dados inseridos pelo usuário por meio do formulário apresentados pela Figura 3.5 e 

Figura 3.6. 

A Tabela 4.17 apresenta os valores obtidos pelo programa assim como o erro relativo 

percentual que assim como os demais parâmetros independentes do número de potência 

apresenta valores baixos de erro sendo gerados pelo mesmo princípio de casa decimais.   

Tabela 4.17 -Erro relativo dos resultados obtidos 

Tamanho da gota e área interfacial Gabarito Valores obtidos pelo programa Erro % 

Número de Weber 6742,000 6748,008 0,09% 

Diâmetro de Sauter (ft) 0,001240 0,001231 0,73% 

Diâmetro mínimo (ft) 0,000413 0,000410 0,75% 

Diâmetro máximo (ft) 0,003720 0,003693 0,75% 

Área interfacial (ft²/ft³) 1880,000 1884,836 0,26% 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

O valor encontrado para o número de Weber inferior a 10000 indica que a tendência a 

coalescência das gotas é ressaltada pela dependência do fator de retenção da fase dispersa. Caso 

esse número fosse superior a 10000 poderia se dizer que o fator de coalescência teria sido 

superado pela alta energia aplicada ao agitador. 
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Para o equipamento do tipo misturador decantador o tamanho da gota está diretamente 

ligado a eficiência da etapa de sedimentação do processo, onde gotas muito pequenas podem 

desfavorecer essa etapa o que acarreta um maior tempo de residência no equipamento.  

Devido a agitação uma gota se dispersa em outra promovendo uma considerável área 

interfacial e um aumento da eficiência do processo para o caso de gotas pequenas. Entretanto, 

se a gota for pequena demais forma-se uma camada difusa ao invés de uma área interfacial bem 

definida. 

Como indicado por Seader, Henley e Roper (2011), na ocorrência de emulsificação no 

vaso por agitação intensa, as gotas apresentam um tamanho médio de 1 a 1,5 micrômetros, o 

que pela Tabela 4.18 não ocorre no problema proposto que apresenta tamanhos de gotas 

maiores, o que corrobora o fato do número de Weber ser inferior a 10000. 

Tabela 4.18 Valores do diâmetro da gota encontrados pelo programa em metro 

Tamanho da gota Valores obtidos pelo programa 

Diâmetro de Sauter (m) 0,0003752 

Diâmetro mínimo (m) 0,0001251 

Diâmetro máximo (m) 0,0011256 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5. CONCLUSÕES 

No presente trabalho desenvolveu-se um programa capaz de ser uma ferramenta de 

apoio mais acessível e de fácil compreensão aos usuários. Principalmente focado no âmbito 

acadêmico, o algoritmo elaborado visa simplificar diferentes etapas de cálculo relativos ao 

processo de extração líquida, tendo atendido a essas expectativas iniciais e ainda aberto a 

possibilidade de outras aplicabilidades. 

Os resultados obtidos por meio das comparações com exemplos presentes na literatura 

indicam que o programa é uma boa ferramenta não só para o cálculo do número de estágios, 

mas também para a realização de um dimensionamento preliminar de um misturador-

decantador. Além disso, o programa apresentou uma boa concordância para a avaliação da 

potência mínima necessária de um agitador além do dimensionamento do vaso com agitação e 

dos tamanhos de gotas presentes. 

Os parâmetros gerados pelo programa apresentam uma baixa faixa de erros, 

apresentando uma boa concordância com os valores obtidos pelas fontes da literatura. Foi 

possível notar que a maior fonte de discrepância dos resultados alcançados ocorre devido as 

imprecisões do método gráfico frente ao método matemático aplicado pela equação de Kremser 

para o cálculo do número de estágios e também pela dificuldade de se achar uma correlação 

para o gráfico 𝑁𝑅𝑒 x 𝑁𝑃𝑜, levando ao usuário a encontrar no gráfico valores razoáveis para o 

número de potência. 

O programa desenvolvido pode ser estendido a um número maior de sistemas, 

adicionando ao banco de dados as suas características como densidade, viscosidade, dados do 

ELL para diferentes frações mássicas e coeficiente de distribuição. 
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6. RECOMENDAÇÕES 

Considerando o potencial acadêmico do programa desenvolvido, recomenda-se para 

futuros trabalhos a ampliação dos sistemas presentes do banco de dados com os respectivos 

parâmetros de coeficiente de partição do soluto entre as fases e equilíbrio ELL. 

Além disso, tendo em vista a finalidade do programa desenvolvido em ser uma 

ferramenta inicial de caráter acessível similar a um simulador, propõe-se a extensão da 

metodologia para extração de líquidos parcialmente miscíveis, sistemas de mistura ternários e 

para o dimensionamento dos demais tipos de coluna de extração apresentadas ao longo do 

trabalho. 

Também pode-se desenvolver um método para selecionar o melhor solvente para uma 

dada extração com base em fatores como custo, seletividade, disponibilidade, dentre outros.  

Por fim, podem ser desenvolvidas correlações para o gráfico 𝑁𝑅𝑒 e 𝑁𝑃𝑜 para serem 

incluídas no algoritmo, assim eliminando a maior fonte de imprecisão presente no cálculo da 

potência mínima necessária para o agitador. Ademais, também podem ser desenvolvidas 

correlações para a tensão interfacial dos sistemas presentes no banco de dados, para que a partir 

da escolha do sistema o usuário tenha todos os dados dos compostos, sem precisar inserir 

nenhum dado específico deles. 
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