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1. RESUMO 

A previsão da potência consumida é etapa fundamental do dimensionamento de 

tanques com agitação mecânica, pois, a depender das condições operacionais e da 

escala envolvida, o consumo energético pode inviabilizar a sua aplicação. O número 

de potência (NP) é o parâmetro diretamente proporcional à potência de agitação e 

correlacionado ao número de Reynolds (NRe) e ao tipo de impelidor. No presente 

trabalho, o NP foi determinado experimentalmente, a partir da rotação do impelidor e 

da força de reação necessária para equilibrar o sistema, devido ao movimento 

rotativo do eixo e ao caráter viscoso do líquido. Os números de potência 

experimentais estiveram no intervalo de 3,99 a 4,80 em tanques providos com 

defletores, valores em média 33% menores que os observados na literatura. No caso 

de tanques sem chicanas, foi observado o comportamento inverso, ou seja, os 

valores encontrados na literatura subestimaram os números de potência em 

aproximadamente 36 % para valores experimentais no intervalo de 1,38 a 1,96. 

Portanto, foi evidenciado que o tema requer o desenvolvimento de formas mais 

precisas para correlacionar os resultados experimentais para minimizar as 

discrepâncias entre os valores observados e calculados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A operação de agitação consiste na movimentação induzida de líquidos e de 

pastas em tanques por meio de dispositivos móveis ou estáticos, com objetivo de 

incrementar taxas de transferência de calor ou de soluto, manter sólidos em 

suspensão, dispersar gases em líquidos, emulsionar líquidos imiscíveis, misturar 

líquidos miscíveis ou promover reações químicas. Enquanto a agitação pode 

envolver o movimento de uma única fase, a mistura está associada à presença mais 

de uma fase diminuir a heterogeneidade entre fases ou características físico-

químicas. Dessa maneira, pode ocorrer agitação sem mistura, desde que o líquido a 

ser processado venha ser uma substância pura. Já a mistura envolve, no mínimo, 

dois componentes. A agitação, por si só, refere-se á movimentação de uma 

determinada fase, usualmente, líquida. A mistura é encontrada em diversos 

processos de transformação, principalmente como equipamentos como, por 

exemplo, em reatores de mistura; tanques de floculação; tanques de dissolução, 

tanques de neutralização; tanques de dispersão de gases; tanques de extração; 

tanques de retenção de produto em processamento (CREMASCO, 2012). 



Muitas operações industriais dependem do sucesso de uma efetiva agitação e 

mistura de fluidos. Apesar de muitas vezes agitação e mistura serem tratadas como 

sinônimos, não o são. 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 (McCABE et al,. 2005). 

Geralmente, a agitação ou a mistura de soluções e suspensões em fases 

líquidas são realizadas em tanques cilíndricos com agitação mecânica promovida 

por um eixo com movimento rotativo acoplado a um impelidor. As proporções do 

tanque variam bastante, dependendo dos objetivos pretendidos com a da agitação 

(McCABE et al., 2005; FOUST et al., 1982). 

Os tanques com agitação mecânica são utilizados para processar meios 

monofásicos (meio líquido), bifásicos (líquido e sólido) ou mesmo trifásicos (meios 

liquido, sólido e gasoso). Além de um tanque pulmão ou reservatório, o sistema de 

agitação é composto por um conjunto de acessórios (BARBOSA, 2004): • Tanque: 

Trata-se de um reservatório normalmente cilíndrico. Quando este reservatório é 

pressurizado, além da parte cilíndrica, o equipamento é dotado de tampos ou calotas 

(normalmente abaulados); • Impelidores: Trata-se do acessório responsável por 

transmitir movimento e consequentemente a mistura ao fluido; • Motorredutor: 

sistema de acionamento de agitação, usualmente composto por um motor (hidráulico 

ou elétrico) e um redutor de velocidade, de modo a impor a rotação exigida para a 

mistura; • Castelo: acessório empregado para suportar o conjunto motorredutor, bem 

como para acomodar o(s) mancal (is) e o sistema de vedação do tanque; • Camisas 

ou serpentinas: trocador de calor utilizado para aquecimento ou resfriamento do 

líquido em operação; • Chicanas ou defletores: chapas utilizadas internamente no 

reservatório com o intuito de redirecionar o fluxo de mistura, evitando a formação de 

vórtice no líquido; • Eixo de acionamento: acessório empregado para suportar e/ou 

dar resistência mecânica ao(s) impelidor(es), auxiliando na transmissão de 

movimento ao fluido; e • Sustentação: armação que suportam o sistema de agitação. 

A configuração típica de um tanque com agitação mecânica obedece a 

diferentes relações entre suas dimensões, a depender do tipo de impelidor utilizado. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliação de desempenho de tanques com agitação mecânica a partir da 

determinação experimental do número de potência e comparação dos valores 



disponíveis na literatura. Sendo assim, o presente trabalho teve os seguintes 

objetivos específicos: - Elaborar o procedimento experimental que permita a coleta 

de dados experimentais que permitam relacionar a rotação do impelidor com a força 

necessária para equilibrar o sistema, devido ao movimento rotativo do eixo e ao 

caráter viscoso do líquido; - Estabelecer o procedimento de cálculo necessário para 

determinar o número de potência como função do número de Reynolds obtidos a 

partir dos dados experimentais de força e rotação; - Comparar os resultados 

determinados experimentalmente com os disponíveis na literatura técnica. 

 

4. METODOLOGIA 

 O procedimento utilizado para realizar os ensaios envolveu as seguintes 

ações (ALCANTARA et al., 2014): - Preenchimento do tanque com água à 

temperatura ambiente (Figura 1), até a altura do nível desejada; - Registro da 

temperatura d’água para determinação de suas propriedades físicas; - Ajuste da 

rotação do eixo do impelidor para a rotação desejada, cujos valores de referências 

eram 300, 400, 500, 600 e 700 rpm, e medida de seu valor em triplicata, com foto-

tacômetro digital da marca Minipa e modelo MDT-2244B; - Mensuração, em 

triplicata, da força necessária para equilibrar o conjunto motor e eixo rotativo em 

balanço, com dinamômetro digital da marca Salvi Casagrande, modelo Kiltler; - 

Medição da distância do centro do motor até o ponto de aplicação da força de 

reação ao giro do eixo; e - Repetição do mesmo procedimento para cada rotação 

especificada. 

 

Figura 1 – Unidade Operacional. 1) Tanque, 2) Chicanas, 3) Turbina, 4) 

Dinamômetro, 5) Motor elétrico e 6) Tacômetro Digital 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

No caso de tanques com turbinas de seis pás planas e disco central (turbinas 

Rushton) as dimensões do sistema a serem especificadas são mostradas na Figura 

2 (MCCABE et al., 2005; GEANKOPLIS, 2003). 

 

Figura 2 - Dimensões de um tanque com turbina Rushton: J – largura do defletor; Dt 

– diâmetro do tanque; Da – diâmetro do agitador; H – nível do líquido; L – 

comprimento da lâmina; W – altura da lâmina; E – distância da lâmina ao fundo. 

 

 

Os experimentos foram realizados em um tanque vertical cilíndrico de acrílico 

transparente, empregaram-se relações geométricas fixadas por Rushton nos anos 

1950, cujas principais dimensões são mostradas na Tabela 1, com motor em 

balanço sobre rolamentos para a medição da força necessária para estabilizar eixo 

do impulsor, conforme ilustrado na Figura 1. 

 O número de potência (NP) se relaciona com a potência de agitação (P), a 

rotação do impelidor (n), massa específica () e viscosidade () através da Equação 
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Assim, foi necessário obter a potência de agitação como variável dependente da 

força necessária para equilibrar o sistema (F, Equação 2): 
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sendo que d é a distância entre o centro do eixo de rotação do motor e o ponto 

(braço) de medição da força com o dinamômetro. 

 

Tabela 1 - Principais dimensões do tanque com agitação mecânica em estudo 

 

No caso de tanques sem chicanas, deve-se corrigir o valor de NP em razão da 

presença de vórtice no escoamento, através da multiplicação do seu valor com o 

número de Froude (NFr) elevado a um expoente empírico (m) (equações 3 a 5): 
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 Cabe destacar que os valores do número de potência para tanques sem 

chicanas (NP na Equação 3) não são coincidentes com os números de potência 

válidos para tanques com chicanas. Os números de potência foram correlacionados 

em função do número de Reynolds do impelidor (NRe, Equação 6), tanto para 

experimentos realizados com e sem chicanas. 
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Diâmetro do tanque (Dt) 225,0 mm 

Diâmetro do impelidor (Da)  75,0 mm 

Altura do impelidor em relação à base (E)  74,2 mm 

Altura da pá do impelidor (W)  15,0 mm 

Largura da pá do impelidor (L)  19,0 mm 

Largura das chicanas (J) 22,9 mm 

Altura do nível do líquido (H) 225,0 mm 

Tipo de impelidor 
Turbinas de 6 pás a 90° e disco 

central (Turbina de Rushton) 

Relações geométricas 
H/Dt = E/Da = 1; Da/Dt = 1/3; 

J/Dt = 1/12; W/Da = 1/5; L/Da = 1/4 



 Os desvios, entre os valores determinados a partir dos dados experimentais e 

os encontrados em McCabe et al. (2001), foram avaliados através dos valores das 

raízes quadradas dos erros médios aos quadrado (RMSE, Equação 7) (IANNOTTI & 

PISANI JR, 2013). 
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na qual i é o número de experimentos realizados. 

 

6. RESULTADOS 

 Nas tabelas 2 e 3 são mostrados os principais resultados obtidos a partir do 

tratamento dos dados experimentais para se obter o número de potência em função 

das condições operacionais para o tanque com pás defletoras e sem pás defletoras 

respectivamente. Uma vez que as rotações e as forças foram medidas em triplicata, 

foi possível calcular o desvio padrão (DP) associado à cada valor e determinar a 

propagação desses desvios até o resultado final de NP. Nota-se que os desvios 

padrão representaram de 3 a 15 % dos números de potência experimentais para o 

tanque com chicanas (Tabela 2) e de 5 a 23 % para o tanque sem chicana (Tabela 

3).  

Na Figura 3 são mostrados os valores de número de potência experimentais, 

com os respectivos desvios, e obtidos em McCabe et al. (2001) Percebe-se pela 

Figura 3 que, para tanques com chicanas, os valores correlacionados na literatura 

técnica superestimaram os valores de NP, mesmo considerando os desvios 

associados a cada valor, em aproximadamente 33 % (RMSE = 1,50), já que os 

números de potência experimentais estiveram no intervalo de 3,99 a 4,80. No caso 

de tanques sem chicanas, foi observado o comportamento inverso, ou seja, os 

valores encontrados na literatura subestimaram os números de potência em 

aproximadamente 36 % (RMSE = 0,57) para valores experimentais no intervalo de 

1,38 a 1,96.  

 

 

 

 

 



Tabela 2 - Resultados experimentais e calculados para o tanque com chicanas 

n1 

(rps) 
5,00 6,67 8,38 10,00 11,70 

n2 

(rps) 
5,01 6,72 8,36 10,00 11,68 

n3 

(rps) 
5,01 6,67 8,47 10,01 11,78 

nmédia 

(rps) 
5,01 6,68 8,40 10,00 11,72 

DPn
* 

(rps) 
0,004 0,026 0,057 0,003 0,052 

nmédia
3 

(rps)3 
125,63 298,67 593,29 1001,17 1610,30 

DPn
3 * 

(rps)3 
0,33 3,55 12,11 0,76 21,30 

F1 

(N) 
0,59 1,27 1,76 2,45 3,72 

F2 

(N) 
0,59 1,08 1,76 2,74 3,63 

F3 

(N) 
0,49 0,98 1,86 2,74 3,63 

Fmédia 

(N) 
0,56 1,11 1,80 2,65 3,66 

DPF
* 

(N) 
0,06 0,15 0,06 0,17 0,06 

 

(kg/m3) 
996,8 996,8 996,8 996,8 996,8 

.103 

(Pa.s) 
0,8701 0,8701 0,8701 0,8701 0,8701 

NRe 3,23E+04 4,31E+04 5,41E+04 6,45E+04 7,55E+04 

P 

(W) 
1,19 3,17 6,44 11,29 18,30 

DPP
* 

(W) 
0,122 0,439 0,247 0,727 0,364 

NPliteratura 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

NPexp 3,99 4,48 4,59 4,77 4,80 

DPNP
* 0,42 0,68 0,27 0,31 0,16 

RMSE = 1,50 (equivalente a 33% do valor médio) 

*DP: desvio padrão da grandeza indicada em subscrito. 



 

Tabela 3 - Resultados experimentais e calculados para o tanque sem chicanas 

n1 

(rps) 
6,97 8,34 10,00 11,81 

n2 

(rps) 
6,71 8,42 10,01 11,79 

n3 

(rps) 
7,12 8,38 10,01 12,07 

nmédia 

(rps) 
6,93 8,38 10,01 11,89 

DPn
*
 

(rps) 
0,209 0,039 0,003 0,155 

nmédia
3 

(rps)3 
333,45 588,25 1001,67 1681,39 

DP3* 

(rps)3 
30,21 8,11 0,76 65,81 

F1 

(N) 
0,49 0,59 0,88 1,08 

F2 

(N) 
0,49 0,59 0,78 1,08 

F3 

(N) 
0,59 0,49 0,88 1,08 

Fmédia 

(N) 
0,52 0,56 0,85 1,08 

DPF
* 

(N) 
0,06 0,06 0,06 0,00 



(kg/m3) 
996,8 996,8 996,8 996,8 

.103 

(Pa.s) 
0,8701 0,8701 0,8701 0,8701 

NRe 4,47E+04 5,40E+04 6,45E+04 7,66E+04 

P 

(W) 
1,55 1,99 3,63 5,47 

DPP
* 

(W) 
0,21 0,21 0,24 0,07 

NFr 0,368 0,537 0,766 1,082 

m -0,091 -0,093 -0,095 -0,097 

NP 1,00 1,00 1,00 1,00 

NP sem chicana 1,10 1,06 1,03 0,99 

NPexp 1,96 1,43 1,53 1,38 

DPNP
* 0,45 0,17 0,10 0,072 

RMSE = 0,57 (equivalente a 36% do valor médio) 
*DP: desvio padrão da grandeza indicada em subscrito. 



Figura 3 - Número de Potência em função do número de Reynods de uma turbina 

Rushton para tanque com e sem chicanas 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O procedimento experimental descrito permitiu a coleta de dados 

experimentais que possibilitaram relacionar a rotação do impelidor com a força 

necessária para equilibrar o sistema, cujos valores em triplicata resultaram em 

desvios aceitáveis associados aos números de potência no intervalo de 3 a 15 % 

para o tanque com chicanas e de 5 % a 23 % para o tanque sem chicana. 

A comparação entre os números de potência experimentais com os 

correlacionados na literatura técnica permitiu constatar que os valores não foram 

coincidentes, mesmo ao se considerar os desvios padrão associados aos NP para 

tanques com e sem chicanas. Os números de potência experimentais estiveram no 

intervalo de 3,99 a 4,80 em tanques providos com defletores, valores em média 33% 

menores que os observados na literatura. No caso de tanques sem chicanas, o 

comportamento foi inverso, ou seja, os valores encontrados na literatura 

subestimaram os números de potência em aproximadamente 36 % para valores 

experimentais no intervalo de 1,38 a 1,96. Portanto, foi evidenciado que o tema 

requer o desenvolvimento de formas mais precisas de correlacionar os resultados 

experimentais para minimizar as discrepâncias entre os valores observados e 

calculados. 
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