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2.

Q

EMENTA

Transporte de matéria por mecanismo molecular; distribuições de concentrações em sólidos e em
fluidos; distribuição de concentrações em problemas com mais de uma variável independente;
distribuição de concentrações em regime turbilhonar; aplicação da teoria da camada limite ao transporte
da massa e de energia; transporte de massa em sistemas multifásicos; correlações para o transporte
convectivo de massa.
3.

JUSTIFICATIVA

Os conteúdos a serem estudados na Disciplina Fenômenos de Transporte III são a base e pré-requisito
para que os discentes possam cursar com sucesso outras disciplinas do curso, especialmente as
Operações Unitárias e Cálculo de Reatores, a fim de que possam adquirir as competências requeridas por
um profissional da Engenharia Química na área de transferência de massa.
4.

OBJETIVO

Objetivo Geral:
Entender os fundamentos que regem os principais mecanismos de transporte de massa e saber aplicá-los.
Objetivos Específicos:

A disciplina Fenômenos de Transporte III tem como principais objetivos: aplicar os conceitos
fundamentais dos fenômenos de transferência de massa; identificar problemas que envolvem
fenômenos de transporte, resumindo, analisando e sintetizando informações relevantes para solução de
problemas; avaliar criticamente o significado das informações relacionadas a fenômenos mássicos
encontrados em textos, esquemas e figuras e revistas, livros, jornais, enciclopédias, dicionários técnicos
ou não, internet, patentes e relatórios técnicos e outros, demonstrar ter se conscientizado da
importância dos fenômenos de transporte nos processos industriais, no cotidiano e na manutenção da
vida, trabalhar em equipe, com postura pró-ativa e senso cooperativo, solucionar problemas através do
emprego de conceitos, técnicas e recursos matemáticos, sistematizar equacionamentos, apresentar
resoluções e interpretar resultados, apresentar ao aluno, se necessárias, as ferramentas matemáticas
que serão utilizadas para o equacionamento e resolução de problemas específicos etc.).
5.

PROGRAMA

5.1 Conceitos Gerais para Compreensão do Transporte de Massa Analogia entre os transportes
mássico, de calor e momento Transporte mássico difusivo e convectivo Difusividade Mássica e
Coeficiente Convectivo de Transferência de Massa
Frações, Velocidades e Fluxos
Equação de Balanço para uma espécie química em sistema multicomponente
Lei da Difusão de Fick
5.2 Distribuição de Concentrações, Concentrações Médias e Fluxos
Mássicos em sistemas Difusivos
Difusão Mássica unidimensional, permanente e não-reacional
Difusão Mássica unidimensional, permanente e reacional (reação química heterogênea e homogênea)
Difusão Mássica unidimensional e transiente para sistemas sólidos porosos
Diagramas de Gurney-Lurie
5.3 Transporte de Massa Convectivo
Equações Aplicáveis e tratamento físico-matemático
Coeficiente Convectivo de Transferência de Massa (local e global)
Número Adimensionais Relevantes
5.4 Transferência Simultânea de Calor e Massa
Analogia de Reynolds e Analogia de Chilton-Colburn
Teoria do Bulbo Seco e Bulbo Úmido (efeito psicrométrico)
Carta Psicrométrica
6.

METODOLOGIA

6.1 - Aulas Síncronas serão constituídas por 1/2 da carga horária da disciplina (30 h), mediante o uso do
Microsoft Teams, obedecendo aos dias e horários previstos pela Coordenação de Curso - quartas
(08h50min/10h30min) e sextas (08h50min/10h30min). O material de apoio consistirá em Notas de Aula
do Professor e Slides PowerPoint, ambos disponibilizados à turma. As aulas serão gravadas e
disponibilizadas no Teams para posterior consulta.
6.2 - Aulas Assíncronas serão constituídas por 1/2 da carga horária da disciplina (30 h), mediante a
realização de atividades delegadas aos discentes que podem consistir na leitura de textos, artigos
técnicos, realização de exercícios e tarefas avaliativas planejadas para o período.
6.3 - O atendimento será síncrono, às quartas-feiras das 10h40min às 11h30min.
7.

AVALIAÇÃO

7.1 A avaliação da disciplina consistira de provas e estudos de casos.
7.2 Haverá a aplicação de 02 (duas) provas individuais e com consulta. A primeira prova será realizada em
25 de fevereiro de 2022 (08h50min/10h30min) e a segunda será realizada em 23 de março de 2022
(08h50min/10h30min). A entrega deverá ser feita em arquivo PDF até às 11h00min do dia da aplicação
por e-mail a ser informado oportunamente, sob pena de desconto de 1 ponto para cada 1 min de atraso.
Cada prova será avaliada em 25 (vinte e cinco) pontos.
7.3 Haverá a aplicação de 02 (dois) estudos de casos que deverão ser feitos por grupos de 5 discentes,
sendo corrigidos em 25 (vinte) pontos cada. A divulgação dos estudos ocorrerá previamente sempre no
horário das aulas síncronas. Os grupos, no prazo estabelecido pelo professor, deverão elaborar a resposta
do Estudo de Caso (manuscrita ou digitada), digitalizá-la e enviá-la para e-mail a ser oportunamente

informado. A atividade é com consulta a partir de qualquer fonte bibliográfica (livros, apostilas, artigos,
teses etc.). Porém, o grupo sempre deverá dar os créditos às fontes utilizadas. O não cumprimento
do prazo estabelecido implicará desconto da nota na taxa de 1 ponto por hora de atraso.
7.4 A nota final será a soma das notas obtidas nas provas e nos Estudos de Caso.
8.

BIBLIOGRAFIA

Além das referências a seguir, os discentes têm toda e plena liberdade para fazer uso de e-books
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9.

APROVAÇÃO
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