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Introdução: Muitas indústrias possuem efluentes ou processos que necessitam de
algum tipo de separação sólido-líquido e, para tal, algumas delas utilizam de
separadores. Os hidrociclones são separadores que promovem a segregação das
partículas do fluido através da aceleração centrífuga do fluido. Dois fatores
influenciam a eficiência desse equipamento: o diâmetro das partículas e o diâmetro de
corte do equipamento. O diâmetro de corte varia de acordo com dez grandezas, dentre
elas a viscosidade e a massa específica. Sabe-se que a viscosidade e massa específica
da água são alteradas com a temperatura, o que, pela equação de Massarani, altera
diretamente a eficiência. Objetivo: Propôs-se analisar o efeito que a alteração da
temperatura promove na eficiência do hidrociclone usando de equações empíricas,
gráficos e planilhas de modelagem. Metodologia: Utilizando de equações empíricas,
foi programada uma planilha no Microsoft Excel® para modelagem dos dados
analisados. Foram modelados os valores de massa específica e viscosidade da água em
função da temperatura (20 a 100ºC) usando a equação da \\\"Earthward Consulting\\\"
(massa específica) e a equação de \\\"Kestin, Sokolov e Wakeham\\\" (viscosidade) e,
com a equação de Plitt, foram estimados respectivos valores de diâmetro de corte para
cada temperatura. Para calcular os respectivos valores de eficiência, usou-se a equação
de Massarani, e então foi adotado o \\\"método da seção áurea\\\" para a otimização dos
dados obtidos. Resultados: Partindo de uma operação com eficiência 50,07% e água a
20ºC, aumentando a temperatura da água até 100ºC, a eficiência subiu para 98,84%.
Diante desses dados, comprovou-se que ao aumentar a temperatura da água, a
eficiência de separação do hidrociclone será aumentada, pois a viscosidade dinâmica e
massa específica da água serão reduzidas, o que diminuirá o diâmetro de corte do
equipamento, aumentando sua eficiência de operação. Em contrapartida, outra
grandeza alterada com a temperatura da água que poderia por em risco a primeira
conclusão é a solubilidade do particulado. Se por um lado a mudança de duas
grandezas físicas melhora a eficiência, por outro lado, o aumento da solubilidade em
água pode dificultar a operação, uma vez que seria mais difícil separar partículas mais
dissolvidas no fluido. Porém, isso é uma observação bastante relativa, pois cada
composto possui sua própria constante de solubilidade, ou seja, há compostos que são
solúveis em água e há os que não são solúveis. Portanto, partindo de uma operação
pressuposta em que o particulado possui baixo teor de solubilidade em água, e esse
efeito não sofre drásticas alterações em função do aumento da temperatura, pode-se
considerar nulo o efeito da solubilidade no processo. Conclusão: A temperatura da
água promove um efeito positivo na eficiência do hidrociclone Rietema pois,
aumentando a temperatura, aumenta-se também sua eficiência de separação, e isso
ocorre devido a redução de duas variáveis que influem diretamente na diminuição do
diâmetro de corte que, por sua vez, proporciona o aumento na eficiência.
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