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1. Quantos quilogramas de solução a 1,2% em massa de celulose são requeridos para diluir 100 kg de uma 
solução de 5,2% em massa de celulose para 4,2% em massa de celulose? 
Resp. 33,3 kg 

 
2. Um determinado sólido contendo 20% em massa de água necessita ser secado para produzir um sólido 

que contenha no máximo 4,0% de água. Calcule a quantidade de água que deve ser evaporada a partir de 
100 kg de sólido úmido. Calcule também a percentagem de remoção de água do sólido original. 
Resp. 16,7 kg de água; 83,5% de remoção de água do sólido original. 
 

3. Um produto cereal contendo 55% em massa de água é fabricado numa vazão de 500 kg/h. Você 
necessita secar o produto de modo que ele contenha apenas 30% em massa de água. Qual a vazão de água 

que deve ser evaporada? 
Resp. 179 kg/h 

 

4. O lodo é constituído de sólidos úmidos que resultam do processamento do sistema de esgoto municipal. 
Este deve ser secado antes de servir como adubo ou se destinar a outra aplicação. Se um lodo contendo 

70% em massa de água e 30% em massa de sólidos passa por um secador, e o produto resultante contém 
25% de água, qual a massa de água evaporada por tonelada de lodo enviada para o secador? 
Resp. 600 kg 

 
5. A separação de nitrogênio e oxigênio do ar é atualmente obtida pela passagem do ar através de 

membranas nanoporosas, fabricadas a partir da colocação de uma camada muito fina de polímero sobre 
uma camada de suporte porosa de grafite, Alimentando-se 100 kmol de ar em uma membrana, obteve-se 

20 kmol de um produto contendo 25% mol de oxigênio e 75% mol de nitrogênio. Sabendo-se que o ar 
alimentado possui 21% mol de oxigênio e 79% mol de nitrogênio, determinar a quantidade em kmol e as 

frações molares de oxigênio e de nitrogênio na corrente residual do processo. 
Resp. Quantidade da corrente residual=80 kmol, frações molares: 0,20 de oxigênio e 0,80 de nitrogênio. 

 

6. Uma unidade industrial de verniz tem que entregar 1000 kg de uma solução em água de nitrocelulose a 
8% em massa. A unidade industrial possui em estoque uma solução de 5,5% em massa de nitrocelulose. 

Qual a quantidade de nitrocelulose seca que deve ser dissolvida na solução existente em estoque para 
atender ao pedido? 
Resp. 26,5 kg 

 

7. Um processo industrial recebe 10 kg de solução de cloreto de alumínio em água, sendo que esta solução 

possui 10% em massa de cloreto de alumínio. Juntamente com esta solução é adicionado 6 kg de uma 
solução aquosa contendo 30% em massa de cloreto de alumínio e 20% em massa de cloreto de potássio. 

Determinar as frações mássicas do produto resultante da mistura das duas soluções. 
Resp. Cloreto de alumínio = 0,175; Cloreto de potássio= 0,075; Água = 0,75 

 
8. Uma coluna de destilação é alimentada com uma carga na vazão de 1000,0 mol/h. Esta corrente contém 

50% mol de etano e 50% mol de propano. Essa alimentação deve ser separada em dois produtos a saber: 

a) Destilado contendo 97% mol de etano e 3% em mol de propano. 
b) Resíduo contendo 95% mol de propano e 5% mol de etano. 

Determinar a vazão molar do destilado e do resíduo. 
Resp. Destilado = 489 mol/h, Resíduo = 511 mol/h 

 
9. Uma solução ácida com 60% de H2SO4, 20,0% de HNO3 e 20% de H2O deve ser obtida pela mistura das 

seguintes soluções: S1 = 10,0% de HNO3, 60,0% de H2SO4 e 30,0% de H2O; S2 = 90,0% de HNO3 e 10,0% 

de H2O; S3 = 95,0% de H2SO4 e 5,0% de H2O. Calcule a massa de cada solução a ser misturada para se 
obter 1.000 kg da solução. 
Resp. S1 = 568,2 kg; S2 = 159,1 kg; S3 = 272,7 kg 


