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Abstract—The learning process in Chemical Engineering requires 

much more than just theoretical knowledge, it is necessary to build a 

critical sense through different practices for the improvement and 

development of the future chemical engineers. Unit Operations are 

complex but extremely important disciplines for the training of an 

engineering professional. The flow of fluids (liquids or gases) 

through a fixed bed is an indispensable practice in the chemical 

industry, mainly because its applications are inherent to several 

process as catalysis, adsorption, absorption, filtration, among others. 

Using a fixed-bed column (built for the Unit Operations Laboratory 

of the Chemical Engineering course from Municipal Faculty 

"Professor Franco Montoro") the objective of the present study was 

performing validation tests of the experimental module and compare 

the results with the theory published in the literature on the flow and 

loss of load in porous fixed-beds. The results indicated that the 

experimental module can be considered validated and adequate for 

the practical classes of engineering students. 
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I. INTRODUÇÃO 

O aprendizado em Engenharia Química exige muito mais 
do que somente o conhecimento teórico, é necessário construir 
um senso crítico através de diversas práticas desenvolvidas na 
graduação. 

As disciplinas de Operações Unitárias são complexas, 
porém, são de extrema importância para o futuro do profissional 
da área de engenharia. As atividades práticas desenvolvidas 
visam uma maior compreensão do aluno e trazem conceitos que 
serão muito utilizados e aplicados em sua atuação profissional, 
na busca de novas informações e no desenvolvimento de 
atitudes, habilidades e competências [1]. 

O escoamento de líquidos ou gases através do equipamento 
conhecido como leito fixo é uma prática indispensável na 
indústria. O leito fixo é uma operação industrial que envolve o 
escoamento de fluidos através de uma fase sólida particulada, 
conhecida como fase estacionária. Seu principal objetivo é 
promover contato íntimo entre as fases fluida e estacionária 
envolvidas no projeto [2]. 

As colunas empacotadas ou colunas de leito fixo são 
utilizadas nas indústrias para realização de catálises, adsorções, 
absorções, filtrações e tantos outros procedimentos de extrema 
importância nos processos químicos industriais. Pode-se citar 
como exemplo o processo de produção da amônia (reação entre 
o gás hidrogênio e nitrogênio no processo Haber). A amônia é 
utilizada em diversos produtos como fertilizantes e explosivos, 
e para sua produção, utilizam-se reatores catalíticos de leito fixo 

devido à sua baixa condutividade térmica e sua capacidade de 
operar com altas temperaturas e pressões [3].  

Com o intuito de desenvolver habilidades práticas referentes 
a disciplina de Operações Unitárias, e utilizando-se de um 
protótipo já desenvolvido e construído na Faculdade Municipal 
Professor Franco Montoro, o objetivo do presente estudo foi 
realizar a validação do módulo experimental composto por uma 
coluna de leito fixo em comparação a teoria publicada sobre o 
assunto. Para atender a este propósito foram realizados ensaios 
sobre a porosidade e as variações de perda de carga ao longo do 
leito. Os resultados experimentais obtidos foram comparados 
com os resultados teóricos calculados pelas equações abordadas 
neste estudo, para a validação do módulo experimental. 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A. Leito Fixo 

O leito fixo é uma operação industrial que envolve 
escoamento de fluidos (líquidos ou gasosos), através de uma 
fase sólida particulada, conhecida como fase estacionária. 
Conforme relatado anteriormente, o principal objetivo do leito 
fixo é promover contato íntimo entre as fases fluida e 
estacionária envolvidas no projeto. Suas principais aplicações 
são: catálise, adsorção, absorção, filtração, entre outros [2].  

O tipo de material de empacotamento e o seu formato 
podem ser variáveis de acordo com os objetivos do processo. 
Podem ser constituídos de esferas, cilindros ou até mesmo de 
partículas irregulares, e podem ser inclusive compostos por 
materiais inertes ou não inertes. 

O nome “leito fixo” foi atribuído a esta operação unitária 
pelo fato do fluido não atingir a velocidade mínima de 
fluidização, ou seja, permanece em condição estática [2].  

B. Recheio 

O recheio deverá ser escolhido com a intenção de 
potencializar a interação entre a fase fluida e a fase estacionária. 
Para tal interação deve-se levar em consideração alguns pontos 
importantes: características químicas necessárias, resistência, 
massa específica, perda de carga, molhabilidade (habilidade do 
líquido ao manter contato com uma superfície sólida por 
interações intermoleculares), recursos físicos e financeiros. 

As principais formas de recheio podem ser sólidos 
quebrados ou sólidos de forma bem definida. Os sólidos 
quebrados são partículas sem formato, porosidade ou arranjo 
definidos. Não são uniformes e por isso possuem custo inferior. 
Podem ser citados como exemplos, as pedras zeólitas, o carvão 
ativado e a sílica [2]. 
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Os sólidos de forma definida possuem propriedades bem 
determinadas como a porosidade que varia de 0,45 a 0,95. Esses 
sólidos possuem maiores áreas superficiais com o intuito de 
diminuir a perda de carga. Podemos citar alguns exemplos 
como a cerâmica, os metais, vidros, plásticos, carbono e até a 
borracha. Seu custo varia com o tamanho e o tipo de material 
[2]. 

C. Aplicações 

Uma das aplicações do leito fixo é a absorção, que promove 
a separação de um ou mais componentes de uma mistura gasosa 
pela ação de um solvente seletivo. O gás a ser purificado é 
inserido pela parte inferior da coluna do leito fixo, que entra em 
contato com o solvente que foi inserido na parte superior da 
coluna de empacotamento. Ocorre então a obtenção de dois 
produtos: o solvente com a porção gasosa absorvida na parte 
inferior e a fração gasosa purificada na parte superior [4].  

A eficiência do processo de absorção varia de acordo com a 
quantidade de reagentes, a vazão do solvente e até o tempo de 
interação. Alguns exemplos de aplicações desse método são o 
controle da poluição do ar através da retirada de substâncias 
tóxicas pelo solvente, a retirada de substâncias corrosivas do ar 
e até mesmo a produção de ácidos nítrico ou carbônico. 

Outra aplicação do leito fixo é a adsorção, que permite 
reduzir a concentração de algum componente no fluido de saída 
do leito quando comparada a concentração presente no fluido 
de entrada. A adsorção é um processo físico ou químico em que 
o material aquoso se adere à superfície de outro material, 
geralmente sólido, de tal maneira que sua atividade no fluido é 
reduzida [4]. 

Alguns fatores que interferem na adsorção são: área 
superficial do adsorvente, tempo de interação, vazão, tamanho 
do leito e granulometria do recheio. Quanto maior for a vazão, 
menor será o tempo de contato e menos material será adsorvido. 
Quanto maior for o tamanho do leito ou quanto menor for o 
tamanho dos grãos do recheio, maior será a área superficial e 
mais material será adsorvido. Uma das aplicações desse tipo de 
processo é a adsorção de corantes sintéticos [4]. 

D. Equação de Darcy 

Segundo a equação de Darcy, a perda de carga se dá entre a 
razão da permeabilidade do leito e a viscosidade do fluido 
passante, ou então pela divisão entre a vazão pela área 
superficial por onde o fluido passará. Para um leito particulado 
temos a seguinte equação de perda de carga [5]:  

∆𝑃

∆𝐿
=

𝑘

𝜇
=

𝑞′

𝐴
= 𝑣′                                                 (1) 

Em que: L é comprimento do leito (m), k é a 
permeabilidade do leito (m-2), μ é a viscosidade do fluido 
(kg/(m.s)), A é a área superficial do leito (m²), ε é a porosidade 
do leito (volume vazio / volume total) (adimensional), v' é a 
velocidade média do fluido (m/s) e q’ é a velocidade superficial 
do fluido (m.s-1), dada pela equação:  

                 𝑞′ = 𝜀. 𝑉                              (2) 

E. Número de Reynolds 

Para o escoamento em leitos fixos é muito importante o 
número de Reynolds. Para escoamentos em meios porosos, 

Reynolds é uma função da porosidade no leito (), da 

velocidade superficial (q’), da massa específica (), da 

viscosidade () e do diâmetro das partículas empacotadas (Dp). 
Darcy definiu os seguintes tipos de escoamento calculados pela 
fórmula de Reynolds [5]: 

• Re<10 → Regime Laminar. 

• Re entre 10 e 1000 → Regime de Transição. 

• Re>1000 → Regime Turbulento. 

O número de Reynolds é dado pela equação: 

𝑅𝑒 =
4

6
.

1

(1 − 𝜀)
.
𝐷𝑝. 𝑉′𝜌

𝜇
                                         (3) 

Para regimes laminares, ou seja, quando o número de 
Reynolds for menor que 10, a perda de carga em um leito 
poroso é determinada pela Equação de Blake Rogeny: 

∆𝑃 =
150𝜇. 𝑉′ . ∆𝐿

𝐷𝑝²
.
(1 − 𝜀)²

𝜀³
                                    (4) 

Para regimes turbulentos, ou seja, quando o número de 
Reynolds for maior que 1000, a perda de carga é determinada 
pela equação de Burke Plumer: 

∆𝑃 =
1,75𝜌. (𝑉′)². ∆𝐿

𝐷𝑝
.
(1 − 𝜀)

𝜀³
                                (5) 

F. Equação de Ergun 

A fórmula de Ergun preconiza que a perda de carga total em 
um escoamento em leito poroso, sobre qualquer regime, será 
dada pela equação: 

∆𝑃

∆𝐿
=

150𝜇. 𝑉′

∅2. 𝐷𝑝²
.
(1 − 𝜀)²

𝜀³
+

1,75𝜌. (𝑉′)²

∅. 𝐷𝑝
.
(1 − 𝜀)

𝜀³
       (6) 

Em que: ∅ é a esfericidade de partículas não esféricas. 

Na fórmula de Ergun, para regimes laminares, o primeiro 
termo da equação será muito maior do que o segundo, de modo 
que o valor do segundo termo da equação não afete o resultado 
encontrado [2]. 

III. METODOLOGIA 

Este projeto foi idealizado a partir de um leito fixo 
experimental, construído na posição vertical (Figuras 1 e 2) no 
Laboratório de Operações Unitárias. O aparato é equipado com 
um manômetro em tubo U invertido dotado de três tubos 
instalados sobre fitas métricas como escalas (Figura 2), para a 
medição da queda pressão em função da vazão de escoamento 
de água no interior do leito.  

Dois dos tubos são conectados no interior do leito de 
acrílico, nas partes inferior (ponto 1) e superior (ponto 2). Um 
terceiro tubo (ponto 3) é conectado no cape de PVC localizado 
pouco abaixo da entrada de água no leito, abaixo da peneira de 
sustentação das esferas de vidro. Os três tubos permitem a 
entrada e saída de água no manômetro invertido para a tomada 
de pressões.  
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O leito fixo foi projetado com um diâmetro interno de 9,4 
centímetros, uma altura (comprimento) de 92 centímetros e 
opera por meio de uma bomba centrífuga, num conjunto 
hidráulico contínuo, em circuito fechado (Figura 1). 

 

  
Fig. 1. Vista frontal do leito fixo. 

 

 
Fig. 2. Manômetro em tubo U. 

 

Utilizou-se o recheio formado por esferas de vidro com 
diâmetro médio de 3 milímetros. Para esse tipo de recheio 
adotou-se a esfericidade como 1 e o valor da porosidade foi 
estimado a partir de um experimento utilizando-se um Cone 
Imhoff sobre um suporte. Assim, encheu-se o cone com as 
esferas de vidro até a marca de 1000 mililitros. Com um Becker 
mediram-se 400 mililitros de água, volume adicionado ao Cone 
de Imhoff até cobrir totalmente as esferas de vidro e atingir a 
marca dos 1000 mililitros (Figuras 3 e 4). Essa porosidade 
adotada no valor de 0,4 foi denominada porosidade estática. 

Uma vez determinada a porosidade estática, a escala de 
pressão do tubo em U foi ajustada para igualar o nível de água 

nos tubos na posição de 22cm, para o início das medições de 
pressão. Realizaram-se 7 corridas, anotando-se o desnível na 
escala de pressão do tubo em U entre os pontos 2 e 3, com as 
vazões de escoamento selecionadas (50, 60, 80, 100, 120, 150, 
170, 180, 200, 210, 220, 230, 240 e 250mL/s). Uma vez 
coletados os dados experimentais, procedeu-se com a 
realização dos cálculos conforme a equação de Ergun. 

 

 
Fig. 3. Cone de Imhoff com esferas. 

 
Utilizando-se o software conhecido como Scilab foi 

elaborado um programa iterativo para determinar a porosidade 
dinâmica do leito. Para tanto, os valores experimentais 
definidos para a vazão e respectivas diferenças de pressão 
medidas no tubo em U, além dos demais parâmetros, foram 
substituídos na equação de Ergun, deixando como incógnita 
somente a porosidade. Após as simulações iterativas foram 
obtidos os valores de porosidade para cada par vazão e 
diferença de pressão, resultando numa média de 0,5566 de 
porosidade dinâmica, permitindo a comparação com a 
porosidade estática. 

 

 
Fig. 4. Cone de Imhoff com esferas e água. 
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 IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos resultados da diferença de pressão medidos no 
tubo em U, para cada vazão selecionada para as sete corridas 
experimentais, procedeu-se com a elaboração das Figuras 5 e 6. 
A Figura 5 mostra as curvas da diferença de pressão em 
centímetros em função da vazão em mililitros por segundo. Por 
sua vez, a Figura 6 ilustra as curvas do número de Reynolds em 
função da vazão em mililitros por segundo, obtidas para as 
porosidades estática e dinâmica. A partir da figura 5 pode-se 
perceber como o perfil experimental obtido se repete durante 
todas as sete corridas, evidenciando que o módulo experimental 
é robusto e capaz de reproduzir as curvas da diferença de 
pressão com pequenas variações, em função das vazões de 
escoamento adotadas. 

 

 
Fig. 5. Perfis dos Ensaios – Diferença de Pressão x Vazão de Escoamento. 

 
Por outro lado, a Figura 6 mostra que o número de Reynolds 

variou linearmente de 26,92 até 134,60 para as vazões 
selecionadas e porosidade estática, com coeficiente de 
correlação de 0,9952. Para a porosidade dinâmica verificou-se 
tendência linear similar à estática, com Reynolds de 35,60 até 
193,21 e coeficiente de correlação perfeito de 1,0. Os intervalos 
de Reynolds indicam que o escoamento no leito pode ser 
classificado como de “transição”, e que a equação de Ergun é 
indicada para o cálculo da perda de carga. Além disso, os 
resultados demonstram que durante o escoamento a porosidade 
dinâmica do leito aumenta em relação à estática, conforme 
indica a teoria e, proporcionalmente, aumenta a perda de carga 
(Figura 6). 

 

 
Fig. 6. Perfil de Reynolds Versus Vazão de Escoamento. 

 

A Figura 7 apresenta uma comparação entre as curvas da 
porosidade dinâmica obtida pela equação de Ergun em função 
da vazão de escoamento no leito, e estática, obtida 
experimentalmente via cone de Imhoff. É possível perceber que 
a porosidade dinâmica apresentou pequena variação no 
intervalo de 0,5433 a 0,5820, com valor médio de 0,5566, 
correspondente a um aumento de 39,15% em relação à 
porosidade estática de 0,4. Isso significa que apesar do uso de 
diferentes vazões de escoamento, o leito apresentou pequena 
variação de porosidade dinâmica, permitindo inferir que o 
módulo experimental é confiável para estudos de perda de 
carga. 

 

 
Fig. 7. Porosidade Versus Vazão de Escoamento. 

 
Uma vez coletados os dados experimentais, procedeu-se 

com a realização dos cálculos de acordo com a equação de 
Ergun, determinando a perda de carga para cada vazão 
selecionada. Em seguida, foi elaborada a Figura 8 para 
comparar a diferença de pressão (perda de carga) versus a vazão 
de escoamento no leito fixo. A curva de dados experimentais 
foi construída com os valores definidos para a vazão e pelos 
valores médios das medidas de pressão, calculados a partir dos 
resultados experimentais obtidos no manômetro em U para os 
sete ensaios. As outras duas curvas foram obtidas através da 
equação de Ergun, para as porosidades estática e dinâmica, com 
base nas especificações do leito e propriedades da água e do 
recheio. 

 

 
Fig. 8. Resultados Experimentais Versus Resultados da Equação de Ergun. 
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A análise da Figura 8 torna possível constatar que os dados 
experimentais possuem valores muito próximos aos 
determinados pela equação de Ergun com a porosidade 
dinâmica, fato que permite inferir que o modelo foi validado 
com sucesso, principalmente porque a porosidade dinâmica 
retrata a realidade do escoamento em leito fixo. 

A pequena variação observada entre as curvas experimental 
e Ergun com porosidade dinâmica pode ser considerada normal 
em experimentos dessa natureza, uma vez que as condições 
operacionais utilizadas podem não refletir exatamente as 
condições utilizadas pelo próprio Ergun na concepção de sua 
fórmula, como a pressão atmosférica e a temperatura, que 
afetam as propriedades da água. Além disso, esse pequeno 
desvio também pode estar associado a algum fator estrutural ou 
construtivo do leito fixo, não observado, mas que de alguma 
forma possa afetar os resultados. Já a curva de Ergun utilizando-
se a porosidade estática gerou valores superiores aos 
observados na curva de dados experimentais, pois a porosidade 
estática não retrata de maneira precisa o comportamento do 
escoamento dentro do módulo experimental de leito fixo. 

V. CONCLUSÕES 

Este teve como objeto de estudo o módulo experimental de 
leito fixo construído no laboratório de Operações Unitárias na 
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro. O 
desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise 
mais ampla sobre assuntos de extrema importância para um 
futuro profissional na área de engenharia, como perda de carga, 
vazão, análise dimensional, porosidade, e conhecimento sobre 
um equipamento muito usado na indústria, o leito fixo, entre 
outros.  

Os resultados obtidos permitem concluir que o 
dimensionamento e a funcionalidade do protótipo estão em 

ótimas condições. Ele se mostrou robusto e confiável para 
estudos de porosidade e perda de carga, considerando-se que os 
valores obtidos experimentalmente foram muito próximos aos 
valores determinados pela equação de Ergun (Figura 8), quando 
utilizados os valores da porosidade dinâmica, estimados pela 
mesma equação. Portanto, acredita-se que os objetivos deste 
estudo tenham sido atingidos com sucesso.  

O módulo experimental pode ser considerado validado em 
comparação com a literatura disponível sobre o assunto 
(especificamente no que se refere à teoria de Ergun), e 
adequado para as aulas práticas dos alunos de engenharia. 
Certamente as práticas experimentais que buscam se aproximar 
de processos reais como o protótipo utilizado neste projeto, são 
fundamentais e representam um diferencial educacional na 
formação dos futuros engenheiros químicos, preparando-os 
para superar problemas industriais reais e agregar valor às 
indústrias. 

VI. REFERÊNCIAS 

[1] Zanrosso, C. D. et al. Past Coffe operation: a didactic-pedagogical 
perspective for teaching in chemical engineering. Quím. Nova, São Paulo, 

v. 40, n. 8, p. 957-962, Sept.  2017. 

[2] Quaranta, I.; Salmito, M.; Lima, L.; Gomes, R.F. et al. Protótipo de leito 

fixo para avaliar a perda de carga em escoamento em meio poroso. In: 
Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2016, Campinas, 

GALOÁ, 2018. 

[3] Ukpaka, C.; Izonowei, T. Model prediction on the reliability of fixed bed 

reactor for ammonia production. Chem. Int, v. 3, p. 46-57, 2017. 

[4] Garcia, C. G. Montagem e operação de unidade de adsorção em leito fixo 

para remoção de H2S de corrente gasosa. 2014. 95 f. Dissertação 
(Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2014. 

[5] Geankoplis, C. J. Transport processes and Unit Operations. 4. ed., New 

York; PTR Prentice Hall, 1026P, 1993.

 
 


