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1. RESUMO 

A operação de agitação e mistura em tanque com impulsor mecânico tem 

considerável importância em várias operações unitárias e processos industriais. Como 

exemplo, pode-se citar a dissolução e a dispersão de sólidos, a cristalização e a 

polimerização. O presente trabalho teve por objetivo verificar a influência da altura do 

draft tube na potência consumida no eixo do impulsor. A unidade operacional consistiu 

de um tanque de acrílico transparente de 10 litros, com chicanas, draft tube e impulsor 

de 4 pás inclinadas de 45°. Os resultados obtidos permitiram concluir que com o draft 

mais próximo ao fundo do tanque houve um menor consumo de potência. 
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2. INTRODUÇÃO  

 

2.1 Agitação e Mistura 

Muitas operações industriais dependem do sucesso de uma efetiva agitação e 

mistura de fluidos. Apesar de serem bastante confundidos, agitação e mistura não são 

sinônimos. Agitação se refere ao movimento induzido de um material, provocado por 

um trabalho externo. Mistura é a distribuição aleatória de uma ou mais fases iniciais. 

Por exemplo, um tanque cheio de água fria pode ser agitado, mas não pode ser 

misturado até algum outro material se adicionado à essa água (McCABE, SMITH, 

HARRIOT, 2001). 



Líquidos são agitados para diversos propósitos, entre eles: Suspensão de 

partículas sólidas, mistura de líquidos miscíveis, dispersão de gases em líquidos, 

emulsão de líquidos imiscíveis, promover a troca de calor. Geralmente são agitados em 

tanques, normalmente de forma cilíndrica, este pode ser aberto ou fechado. As 

proporções do tanque variam bastante, dependendo do objetivo da agitação e mistura 

(McCABE; SMITH; HARRIOT, 2001; FOUST et al., 1982; GOMIDE, 1997). 

2.2 Draft Tube 

Draft tube é um tubo cilíndrico instalado no interior do tanque. O uso deste 

acessório com impelidor do tipo pás inclinadas, proporciona uma vazão com padrão 

axial, reduzindo ou eliminado a vazão radial, proporcionando um menor consumo de 

energia em função da otimização do fluxo (OLDSHUE, 1983; PAUL et. al, 2004). 

Apesar da eficiência comprovada da utilização do draft tube em sistemas com impulsor 

mecânico para reduzir canais preferenciais e melhorar a homogeneidade do sistema, 

são poucos os dados de projeto na literatura sobre a influência deste acessório interno 

na potência consumida, causando uma lacuna na literatura. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência da variação de altura 

do draft tube na potência consumida no eixo do impulsor mecânico. 

 

4. METODOLOGIA 

Os ensaios foram realizados conforme as seguintes etapas: 

A – Ajustou-se a rotação com o auxílio do tacômetro variando de (300-1300) RPM. 

B – Mediu-se a distância do centro do motor até o ponto desejado do braço (125, 275, 

425) mm. 

C – Coletou-se a força nas três distâncias com o auxilio do dinamômetro para a 

obtenção da potência media. 



D – Repetiu-se o procedimento para cada rotação com intervalo de 100 RPM. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 Os experimentos foram realizados em um tanque vertical cilíndrico de acrílico 

transparente de 10 litros, com motor em balanço sobre rolamentos para a medição da 

potência consumida no eixo do impulsor, conforme ilustrado na Figura 2. Empregou-se 

relações geométricas fixadas por Rushton em 1950. 

 

Tabela 1 – Características principais do equipamento 

Características do equipamento 

Diâmetro do tanque (m) – T 0,234 

Volume do tanque (m3) – V 0,010 

Diâmetro do impelidor (m) – d 0,078 

Diâmetro do draft tube (m) – Ddt 0,097 

Altura do Draft tube (m) – Hdt 0,07 

Altura do impelidor em relação a base (m) – C 0,078 

Altura da pá do impelidor (m) – W 0,016 

Largura da pá do impelidor (m) – L 0,02 

Largura das chicanas (m) – J 0,023 

Altura do nível do líquido (m) – Z 0,234 

Altura do draft tube em relação a base (m) – θ 0,047 (θ1) – 0,078 (θ2) – 0,117 (θ3) 

Tipo de impelidor Axial com 4 pás inclinadas a 45º 

 

Relações geométricas 

d/T = C/T = 1/3; C/d = 1; L/d = 1/4;  

W/D = 1/5; J/T = 1/10; z/T = 1; θ1/z = 

1/5; θ2/z = 1/3; θ3/z = 1/2. 



 

Figura 1 – Relações geométricas utilizadas 

 

 

Figura 2 - Unidade Operacional 1)Tanque, 2) Draft tube 3) Chicanas, 4) Motor elétrico, 5) 

Dinamômetro, 6) Haste metálica. D/T = C/T = 1/3;  



 

O impelidor utilizado foi do tipo turbina, com 4 pás inclinadas a 45º (axial) e 

direção de fluxo descendente. O fluido utilizado foi água destilada a temperatura de 23 

ºC, com massa específica (ρ) de 997,528 kg/m3 e viscosidade dinâmica (μ) de 

0,00093249 kg/m.s. A potência (P) foi determinada para o sistema com e sem draft tube 

(Figura 3) através do torque do motor (Equação 1) (MORAES, MORAES, 2011), que 

será obtido com a utilização de um motor  elétrico da marca VARRIRED de 1 hp. O 

torque é o produto entre a força (F) exercida pelo motor e a distância (b) do centro do 

motor na qual essa força é medida. Com a utilização de uma haste de metal fixada no 

motor (braço) a força é medida através de um dinamômetro em distancias fixas de 125, 

275 e 425 milímetros. Os ensaios serão feitos para rotações (N) entre 300 e 1300 rpm, 

variando 100 rpm a cada ensaio, as medidas de  rotação foram feitas com a utilização 

de um tacômetro. 

 

          [Watts] = [N].[m].[s-1]                                                              (1) 

 

 

 

 

Figura 3 - Vista Superior do Tanque. 1) Tanque 10 litros, 2) Chicanas e 3) Draft Tube 



 

Foram realizados ensaios com o impelidor fixo à 1/3 da altura sem draft tube e 

com o draft tube (θ) variando em 1/2, 1/3 e 1/5 da altura. Após obtida a potência para 

todas as condições, foram plotados gráficos de número de potência (Np) (Equação 2) 

em função do numero de Reynolds (Re) (Equação 3). 

                                                                                                          (2)    

     

                                                                                                            (3) 

                                                                               

6. RESULTADOS 

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos com o impulsor a 1/3 da altura do líquido 

em relação a base do tanque, com e sem draft tube. 

 

Figura 4 – Número de potência em função do número de Reynolds para as condições 

estudadas. Altura do impelidor em relação a base C/d =1 

 



Através da análise do gráfico pode ser observado uma redução no consumo de 

potência com a utilização de draft tube com distância de 1/5 de (z) em torno de 30%, 

quando comparado sem draft tube, na maior rotação utilizada. É importante ressaltar 

que com o draft tube a 1/2 de (z),  a partir da rotação de 1100 rpm houve formação de 

um vórtice (movimento tangencial ao redor do impelidor) gerando instabilidade no 

sistema, o que causou uma diminuição na potência consumida, porém em termos de 

agitação e mistura a formação de vórtice é indesejada. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que com a altura do impelidor fixo 

a 1/3 da altura do líquido em relação a base (z), a utilização do draft tube causa uma 

redução na potência consumida, sendo que quanto mais próximo o draft tube está da 

base, maior é essa redução. 

Sugere-se realizar ensaios com o impelidor em alturas diferentes, para entender 

se o efeito da redução da potência é causado pelo draft mais próximo a base do 

tanque, ou com o impelidor mais próximo ao centro do draft tube. 
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