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Pré-requisito:   

Créditos:04  
 
Objetivo: 
Apresentar ao estudante os fundamentos e os equipamentos das principais 
operações unitárias onde partículas sólidas e fluidos interagem via fenômenos de 
natureza física, sem transferência de calor e massa entre as fases, capacitando-o 
para o projeto, avaliação e previsão de efeitos de ajustes operacionais nos referidos 
equipamentos. 
  
Ementa: 
Fundamentos. Caracterização de partículas e sistemas particulados. Dinâmica da 
interação partícula-fluido. Aplicações a sistemas diluídos: elutriação, câmara de 
poeira, ciclones, centrífugas e hidrociclones. Aplicações a sistemas concentrados: 
escoamento monofásico em meios porosos, filtração sólido-líquido, sedimentação e 
fluidização. 
 
Conteúdo Programático: 
1. Caracterização de partículas e sistemas particulados: noções de amostragem; 
diâmetros de esferas equivalentes e diâmetros estatísticos; esfericidade e 
circularidade; análise granulométrica, frequências simples e acumulada; modelos de 
distribuição de tamanhos; diâmetro médio de Sauter.  ( 8 h) 
2. Interação partícula-fluido: dinâmica e análise dimensional do sistema partícula - 
“fluido infinito”; velocidade terminal; lei de Stokes; correlação entre coeficiente de 
arraste e número de Reynolds para esferas lisas; Violações da lei de Stokes: efeitos 
de rugosidade superficial, deslizamento, paredes, população e forma das partículas. 
Outros efeitos: aerofólio e Magnus. Soluções iterativas e não-iterativas de problemas 
clássicos; Interação partícula-fluido no escoamento entre placas planas e em 
recipientes sob rotação.  ( 8 h) 
3. Sistemas particulados diluídos: separação sólido-sólido por elutriação; partículas 
equitombantes e razão de sedimentação; eficiências global e individual de coleta; 
diâmetro de corte; separação sólido-gás com câmaras de poeira e ciclones; 
separação sólido-líquido com centrífugas e hidrociclones.  ( 18 h) 
4. Sistemas particulados concentrados: escoamento monofásico em meios porosos; 
força resistiva, lei de Darcy e forma quadrática de Forchheimer; modelo de Kozeny-
Carman para a permeabilidade; modelos de Ergun e Costa- Massarani para a 



 constante C; perda de carga em meios porosos; separação sólido-líquido por filtração 
em superfície; tortas compressíveis; lavagem de tortas; estudo detalhado dos filtros 
prensa (batelada) e de tambor rotativo a vácuo (contínuo); auxiliares de filtração; 
separação sólido-líquido por sedimentação; teste de proveta; efeitos da temperatura e 
da concentração; cálculo da área da seção transversal e da altura do sedimentador; 
leitos fluidizados a gás e a líquido; curva característica: queda de pressão X 
velocidade superficial; histerese de fluidização; definição operacional de velocidade 
mínima de fluidização; porosidade e altura mínimas de fluidização; previsão da queda 
de pressão de leitos fluidizados e da velocidade mínima de fluidização; velocidade 
máxima de fluidização; relação entre velocidade superficial e porosidade na 
fluidização homogênea, queda de pressão do distribuidor, potência de sopro em 
unidades de bancada e industriais. ( 26 h) 
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