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1. Uma corrente contendo 25% de metanol em água é diluída por outra contendo 10% para formar um produto 

de 17% de metanol em água. (a) Calcule a razão (kg de solução 17% / kg de solução 25%). (b) Qual a vazão de 

alimentação da solução de 10% se faz necessária para produzir 1250 kg/h de produto? 
R: (a) 2,1 (b) 667 kg/h 

 

2. Uma fábrica possui três tanques de números 1, 2, 3 contendo os seguintes ácidos: Tanque 1 – ácido residual 

com 10% HNO3; 60% H2SO4, em massa, e o restante de água; Tanque 2 – HNO3 concentrado com 90% em 

massa; Tanque 3 – H2SO4 concentrado 95% em massa. Deseja-se saber a massa de cada um desses ácidos 
necessários para obter, num Tanque 4, 6 toneladas de uma mistura contendo exatamente 65% de H2SO4, 20% de 

HNO3 e 15% de H2O em massa. 
 R: Tanque 1 – 2,18 t; Tanque 2 – 1,09 t; Tanque 3 – 2,72 t 

 

3. Uma solução X (2.000 kg/h) é alimentada num evaporador, onde é concentrada em regime contínuo. A 
composição de X é NaCl = 10% e KCl = 15%. A vazão da corrente Y de vapor de água saindo da chaminé de 

exaustão é 540 kg/h, a corrente de solução concentrada Z é retirada do evaporador pelo fundo do equipamento. 

Preparar o Balanço Global e por componente e determinar a composição mássica da corrente Z. 
R: xKCl = 20,50%; xNaCl = 13,70%; xH2O = 65,80% 

 

4. Morangos contêm 15% de sólidos e 85% de água. Para fazer geleia de morango, morangos amassados e 

açúcar são misturados na proporção 45%:55%, e a mistura é aquecida para evaporar água até que o produto 

tenha um terço de água em massa. Calcule quantos quilogramas de morango são necessários para fazer um 
quilograma de geleia. 
R: 0,486 kg 

 

5. O fluxograma simplificado para a fabricação de açúcar é representado abaixo. A cana de açúcar alimenta um 

moinho onde é produzido um xarope, e o bagaço resultante contém 80% de polpa. O xarope (E), contendo 
pedaços de polpa finamente divididos é alimentado para uma peneira, que remove toda a polpa e produz um 

xarope límpido (O), contendo 15% de açúcar e 85% de água. O evaporador prepara um xarope “pesado” 

contendo 40% de açúcar e o cristalizador produz 1000 lg/h de cristais de açúcar. Dadas as medidas experimentais 
no fluxograma citado, pede-se: (a) Calcule a massa de água removida no cristalizador (corrente L) e no 

evaporador (corrente J) em libras/h (b) As quantidades de entrada e de saída da peneira (correntes E e G) (c) As 
quantidades de entrada e saída no moinho (correntes F e D). 

 

R: (a) L = 1500 lb/h J = 4166,67 lb/h (b) E = 7818,93 lb/h G = 1152,26 lb/h (c) F = 24573,78 lb/h D = 16754,85 lb/h 

 


