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Caracterização de partículas
A caracterização do tamanho da partícula é
no sistema de particulados, uma das
características físicas mais relevantes dos
sólidos, uma vez que as mesmas podem
influenciar na eficácia dos equipamentos e
até mesmo no custo dos processos, estando
intimamente correlacionadas aos processos
industriais. Os sistemas particulados são
aplicados em diversos ramos da engenharia,
sendo eles de suma importância para a

elaboração de equipamentos e o
aprimoramento de processos em várias

operações unitárias.



Arroz
Milho 
Porcelana
Pedregulho Fino
Pedregulho grosso
Polietileno de Alta densidade
Polietileno de Baixa densidade

Vidro
Soja

Usaremos os seguintes sólidos particulados
para as experiências a seguir:

Caracterização de partículas



O que é um sólido particulado?
É conjunto de sólidos de tamanho reduzido
também chamado de partículas e eles
podem ser pequenos por natureza ou eles
podem ser resultantes dos processos de
fragmentação ou moagem.

Paquimetria 
Peneiramento

Diâmetro das Partículas
Métodos que são utilizados para calcular o
diâmetro das partículas



Paquímetro
Olhamos para a partícula, identificamos
quais são as principais dimensões em função
da geometria do sólido e quantificamos as
dimensões. Já tendo as dimensões podemos
fazer o cálculo da esfericidade desse sólido



Peneiras
Quando fazemos uma análise com as
peneiras usando um conjunto de peneiras
com aberturas conhecidas(tabelados), assim
podendo fazer o cálculo do diâmetro da
partícula usando essas aberturas.



Já no experimento com o picnômetro,
primeiro realiza-se a calibração do
picnômetro pesando-o vazio. Depois coloca-
se água destilada fazendo a pesagem
novamente e tendo a nova massa. Então
coloca-se um número conhecido de 

Ensaio de Picnometria Líquida

partículas já sem os poros, para retirar os poros
são utilizados solventes, nas partículas 
orgânicas(soja, milho e o arroz)
usa-se o hexano para que não
houvesse mudança na estrutura do 

material e para as outras partículas 
o solvente que foi utilizado 

foi foi a água.



No ensaio de Stokes coloca-se a partícula
dentro de duas provetas que contém
glicerina e óleo de soja. O ensaio de
sedimentação é utilizado para determinar
a granulometria dos sólidos.

Ensaio de Stokes



Na proveta colosa-se uma massa já
conhecida dentro da proveta então anota-
se o volume que estava na proveta e então
se realiza calculo da massa específica
bulk/aparente. 

Ensaio de Proveta



Gostou?
Nos siga para mais curiosidades da

engenharia química!

grupolion


