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Resumo 

 

Nos reatores e tanques de tratamento de efluentes nas colunas de adsorção, 

absorção e destilação podem estar presentes, de forma não desprezível, canais 

preferenciais que reduzem a eficácia dessas relevantes unidades ligadas direta ou 

indiretamente com o conforto e bem-estar da população. Uma técnica para verificar 

a presença de canais preferenciais consiste em detectar de forma contínua, na saída 

do equipamento, a presença de um traçador. O presente trabalho visou estudar, de 

forma experimental, a influência da concentração de açúcar em água utilizado  como 

traçador em um reator. Empregou-se como detector um refratômetro com escala 

Brix. O fluido de processo foi água limpa e o reator foi do tipo tubular de 0,62L. Os 

resultados indicaram que o tempo médio de residência (volume/vazão) obtido pelo 

traçador foi mais próximo do tempo de residência quanto mais diluída a solução. 

Conclui-se que o traçador deve ter propriedades como, densidade e a viscosidade 

similares as do fluido do processo para determinar a não idealidade de um 

equipamento. 
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Introdução 

 

A quantificação da não idealidade de lagoas de tratamento de resíduos 

líquidos, reatores, flotadores, lavadores de gases e equipamentos em geral é 

comumente realizada pela injeção nestas unidades de um fluido denominado de 

traçador (“trace”). 

 

A adição do traçador no sistema em análise é, em geral, realizada na forma 

de: a) pulso (“pulse input”), ou seja, a injeção é instantânea, de uma só vez e b) 

degrau (“step input”), de forma contínua, como no presente estudo (FOGLER, 2002). 

Em ambos os casos a concentração do traçador é analisada na saída da unidade 

em função do tempo para se obter a distribuição do tempo de residência (RTD, 

“Residence Time Distribution”). Uma aplicação industrial pode ser vista em Moraes 

Jr.D. (1981).  

 



A seleção do traçador deve contemplar (PERRY, GREEN, 2008) várias 

características relevantes tais como: a) fácil detecção; b) elevada solubilidade no 

fluido original da unidade; c) não reativo e não presente no fluído; d) propriedades 

físicas similares ao do fluído original; e) adsorção desprezível pelas paredes da 

unidade. De acordo com Moraes Jr. D. e Moraes M.S. os traçadores mais 

empregados com os respectivos detectores (ou detetores) são: a) iodo radioativo (ou 

radiativo) detector Geiger; b) corante/colorímetro; c) sal/condutivímetro; d) ácido/ 

medidor de pH (peagômetro). 

 

Objetivos 

 

O trabalho teve por objetivo comprovar a influência da concentração de um 

traçador injetado na forma degrau em um reator tubular. 

 

Material e método 

 

A Figura 1 fornece um esboço da unidade experimental. 

 

 

Figura 1 - Reator tubular e periféricos. 1) reator; 2) saída; 3) válvula de alimentação do traçador; 4) 
válvula de purga; 5) rotâmetro da linha do traçador; 6) tanque com traçador; 7) tanque com água; 8) 

rotâmetro da linha de água; 9) válvula de controle de vazão de água. 
 
 



Empregou-se um reator tubular com volume útil de 0,62L presente no 

Laboratório de operações Unitárias da Universidade Santa Cecília em Santos. 

Utilizou-se duas concentrações de açúcar como traçador: 124g/L e 55g/L e vazões 

de: 2 GPH (galões por hora), 3 GPH e 4,5 GPH. Foram coletadas amostras a cada 

10 segundos e analisadas por refratômetro. 

 

 

Resultados e discussões 

 

A Figura 2 apresenta os resultados dos cinco ensaios realizados na unidade 

experimental. 

 

Figura 2 - Curva de ruptura dos cincos ensaios 

 

Pode-se observar na Figura 2 para as concentrações de 55 e 124g/L que com 

o aumento da vazão houve uma redução no tempo de residência médio dada pela 

inflexão das curvas. 

 

O tempo espacial para as concentrações 55 e 124g/L estiveram próximas ao 

tempo dado pelas curvas de rupturas. 
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Conclusão 

 

Com 124g/L de concentração, observou-se que o tempo que o traçador leva 

para percolar o reator, é superior ao tempo espacial em função da elevada 

densidade e viscosidade em relação ao fluido de processo (água). Já com a 

concentração de 55g/L, a densidade se torna mais próxima do fluido do processo e, 

portanto, o tempo espacial se torna mais próximo do real, de forma mais adequada, 

indicando a presença insignificante de canais preferenciais e zonas mortas. 
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