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2. EMENTA

Reatores não ideais, análise de DTR, modelos de reatores não ideais, transferência de massa interna e
externaemreatores, reatores mul� fásicos.

3. JUSTIFICATIVA

Juntamente à ciné� ca química, o projeto de reatores químicos está no âmago da produção de quase
todososprodutos químicos industriais. A seleção de um sistema reacional que operede forma segura e efi
ciente pode ser achave para o sucesso ou o fracasso econômico de uma instalaçãoquímica (H.S. Fogler).
Os efeitos de não idealidadedos reatores e da transferência de massa devem seravaliados para o cálculo
das conversões dos reatores.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
Estudar problemas de não idealidade em reatores químicos e os problemas de transferência de massa e
caloremreatores químicos.
Obje�vos Específicos:
Estudar as distribuições de tempos de residência de reatores ideais e reais 
Es� mar a conversão em reatores reais através de modelos
Avaliar os efeitos da difusão externa e interna em reações heterogêneas ocorrendo na super� cie
decatalisadoresporosos 
Es� mar a etapa controladora de reações heterogêneas e a conversão em reatores operando em
regimedetransferência de massa.

5. PROGRAMA

Unidade I - Efeitos da difusão externa em reações heterogêneas 
1.1 - Reação de um componente do fl uido na super� cie sólida 
1.2 - Resistência à transferência de calor e massa 
1.2.1 - Coefi cientes de transferência de massa 
1.2.2 - Difusão mul� componente em fl uido 
1.3 - Diferenças de temperatura, concentração ou pressão parcial entre a fase 
bulk e a super� cie da par� culacatalí� ca. 
Unidade II - Difusão e reação em catalisadores porosos 



2.1 - Difusão no poro 
2.1.1 - Defi nições e observações experimentais

2.1.2 - Descrição geral e quan� ta� va da difusão nos poros do catalisador 
2.2 - Difusão e reação dentro da par� cula de catalisador 
2.2.1 - O conceito de fator de efe� vidade 
2.2.2 - Critérios para avaliar a importância das limitações difusionais 
2.2.3 - Combinação da resistência à difusão interna e externa 
2.2.4 - Critério experimental para o diagnós� co da ausência das limitações à transferência de massa 
2.3 - Reações complexas na presença de limitações difusionais 
2.4 - Par� culas não isotérmicas 
2.5 - Gradiente térmico dentro do catalisador 
2.6 - Gradiente térmico interno e externo. 
Unidade III - Distribuição dos tempos de residência (DTR) e de idades 
3.1 - Medição e caracterização de DTR 
3.2 - DTR em reatores ideais 
3.3 - Análise de reatores reais 
3.4 - Reatores ideais x reatores não ideais

3.5 – Modelos de reatores não ideias com 0 parâmetro ajustável 
3.6 – Modelos de reatores não ideias com 1 parâmetro ajustável 
3.7 – Modelos de reatores não ideias com 2 parâmetro ajustáveis

6. METODOLOGIA

As aulas síncronas serão realizadas às terças-feiras de 10h40 às 12h20. As aulas serão exposi�vas com
apresentaçãode slides com teoria e exercícios com auxílio das plataformas de reunião virtual como 
RNP mconf, Microso� Teams e ou Google Meet. O material será disponibilizado pelo por uma dessas
plataformas. As a�vidades assíncorans serão exercícios que deverão ser entregues nos dias dessas
a�vidades. 
atendimento: Prof. Carla: Sexta-feira das 9 às 10h

7. AVALIAÇÃO

Serão aplicadas duas avaliações com prova individual com consulta. As datas das provas serão divulgadas
no 1o dia de aula. 
A média final será a média aritmé�ca das notas das 2 avaliações, valendo 95% da nota e 5% na nota será
dado pela par�cipação em aula e a�vidades assíncronas. 
A avaliação fora de época da 1ª e 2ª provas será dada ao final do semestre le�vo .
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