
PRÁTICA N° 17: ESTUDO DA FLUIDODINÂMICA DE UM LEITO DE JORRO 
CONICO-CILÍNDRICO 

 

Resumo  

O leito de jorro foi concebido originalmente e até o momento tem sido considerado uma versão 
modificada de leito fluidizado. Porém, esse equipamento é destinado às operações com partículas da 
faixa C de Geldart, em que a fluidização não se estabelece de forma adequada. O movimento cíclico e 
homogêneo do material particulado no interior da coluna, propriedade particular da técnica de leito 
de jorro, proporciona um bom contato fluido–partícula, garantindo altos coeficientes de 
transferência de calor e de massa entre as fases. A base cônica é utilizada para aumentar o 
movimento de sólidos e eliminar espaços mortos no fundo do leito. Devido a estas características 
este equipamento apresenta um bom potencial de aplicação no campo da engenharia, podendo ser 
utilizado na granulação de materiais particulados, na polimerização catalítica, no revestimento de 
sementes, dentre outras aplicações. A dinâmica do gás e da partícula no interior do leito tem sido 
objeto de estudos de vários pesquisadores nos últimos anos. A pesar da complexidade dos modelos 
que descrevem a fluidodinâmica de um leito de jorro, o seu projeto requer informações 
relativamente simples. O dimensionamento de um leito de jorro passa pela determinação de sua 
curva característica, que corresponde à relação entre vazão de ar de alimentação e queda de pressão 
no leito. Através dessa curva é possível determinar a condição de jorro incipiente, jorro mínimo e 
queda de pressão máxima do leito. Esses são os parâmetros de projeto, que podem ser 
determinados experimentalmente e por correlações já consagradas pela literatura. A proposta dessa 
prática é determinar a curva característica para um leito de jorro cônico- cilíndrico. Ao mesmo tempo 
avaliar a capacidade preditiva de algumas correlações destinadas à previsão da velocidade de 
mínimo jorro e queda de pressão máxima. 
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1.1 OBJETIVO  

Essa prática tem como objetivo geral determinar a curva característica do leito de jorro, que 
corresponde à relação de vazão de ar de jorro versus queda de pressão no leito. Como objetivos 
específicos pretende-se avaliar a capacidade preditiva de algumas correlações para queda de pressão 
máxima e velocidade de jorro mínimo. 

 

1.2 TÍTULO ESTUDO DA FLUIDODINÂMICA DE UM LEITO DE JORRO 

 

1.3 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Os leitos fixos (não agitados) são aplicáveis a processos que não pedem altas taxas de transferência 
de calor e massa entre o gás e os sólidos, e nos quais a uniformidade de condições em partes 
diferentes do leito não é tão desejável. Uma agitação limitada pode ser dada aos sólidos por meios 
mecânicos pelo uso de agitadores internos. Em qualquer caso, a maioria do material é mantido ainda 



em uma condição de leito acumulado. Em sistemas com agitação com gás, como leito fluidizado e de 
jorro, uma forma de agitação mais intensa é dada para cada partícula sólida pela ação da corrente de 
gás (MATHUR & EPSTEIN, 1974). 

O leito de jorro foi concebido originalmente e até o momento tem sido considerado como uma 
versão modificada de um leito fluidizado, devido à qualidade pobre de fluidização encontrada com 
partículas grandes. Assim, alguns livros caracterizaram o leito de jorro simplesmente como um tipo 
especial de leito fluidizado. Esta visão não é adequada, já que no seu desenvolvimento, o leito de 
jorro tem exibido características especiais que o fazem capaz de executar certas operações de ciclo 
úteis em partículas sólidas, que não podem ser executadas em um leito fluidizado devido a seu 
movimento de partículas comparativamente aleatório (MATHUR & EPSTEIN, 1974). 

 

A Figura 1 apresenta o esquema do leito de jorro com suas regiões características. O movimento 
cíclico e homogêneo das partículas no interior da coluna, propriedade particular da técnica de leito 
de jorro, proporciona um bom contato fluido–partícula, garantindo altos coeficientes convectivos de 
calor e de massa entre as fases. Os baixos investimentos iniciais e o custo operacional, reiteram mais 
ainda o interesse pela aplicação do leito de jorro em secagem de cereais, como também em outros 
processos tais como o recobrimento de partículas (FREIRE & SARTORI, 1992) 

 
Figura 1 – O leito de jorro com suas regiões características. 

Fonte: (MATHUR & EPSTEIN, 1974) 
 

O ar em alta velocidade é adicionado a este conjunto pela base inferior do tronco de cone, 
permeando entre as partículas. A intensa circulação destas partículas começa quando a vazão do ar é 
suficiente para promover o transporte pneumático das mesmas na região central do leito. Ao 
atingirem a fonte as partículas perdem totalmente sua energia cinética, caindo posteriormente na 
região anular e aí fazem um movimento descendente até regiões inferiores do leito. A região anular é 
caracterizada por possuir baixa porosidade (0,37 em média para material particulado). 

O jorro é um fenômeno visualmente observável, que acontece acima de um valor de velocidade de 
gás para uma determinada combinação de gás, sólidos e configuração do leito. 

 



A curva característica representa fisicamente a transição entre um leito estático e um leito de jorro 
estabelecido, sendo os trechos da curva ilustrados na Figura 2r (linha sólida) descritos abaixo  
(MATHUR & EPSTEIN, 1974). 

 Com uma baixa velocidade do gás este simplesmente percola através das partículas sem as 
perturbar e a queda de pressão aumenta com a velocidade do gás, como em qualquer leito 
empacotado estático (trecho OA); 

 Em uma certa velocidade do gás, a velocidade do jato torna-se suficientemente alta para 
arrastar as partículas da vizinhança imediata da entrada de fluido, formando uma cavidade 
relativamente vazia pouco acima desta entrada. As partículas que rodeiam a cavidade são 
comprimidas contra o material acima, formando um arco compactado, que oferece  uma 
resistência maior para fluir. Por isso, apesar da existência de uma cavidade oca, a queda de 
pressão total através do leito continua a aumentar; 

 Com o aumento da velocidade do gás, a cavidade alonga para um jorro interno. O arco de 
sólidos compactados acima do jorro interno aumenta de maneira que a queda de pressão 
através do leito aumenta mais até alcançar o valor máximo (trecho AB); 

 Se a velocidade do gás é aumentada, a altura do jorro interno relativamente oco torna-se 
grande em comparação com os sólidos empacotados acima do jorro e assim a pressão cai 
(trecho BC); 

 Muitos sólidos são deslocados da região central causando uma expansão significativa do 
leito. Esta expansão do leito causa uma diminuição na queda de pressão. Com um pequeno 
aumento na velocidade do gás, atinge-se o chamado ponto de jorro incipiente; o jorro 
interno quebra-se e a concentração de sólidos na região exatamente acima do jorro interno 
decresce abruptamente, causando uma considerável redução na queda de pressão. Assim 
todo o leito torna-se móvel e em estado de jorro (trecho CD); 

 Caso continue aumentando a velocidade do gás, o gás adicional simplesmente passa através 
da região de jorro, o qual é agora estável e a resistência é para atravessar o caminho, 
causando uma elevação da fonte sem efeito significativo na queda de pressão (trecho DG); 

 
Figura 2 - Curva característica e um leito de jorro 

 

A linha sólida representada na Figura 2 é dita “curva de ida”, devido ao fato de ser obtida pelo 
aumento gradativo da velocidade de gás, enquanto que a linha pontilhada é denominada “curva de 



volta”, por ser obtida por um processo inverso ao anterior. Observa-se a ocorrência de histerese 
quando da obtenção da “curva de volta”, sendo isto devido ao fato de que, na volta o leito já se 
encontrar na condição de expandido. 

 

1.3.1 DETERMINAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JORRO MÍNIMO 

A determinação do valor exato da queda de pressão e velocidade de jorro mínimo só é possível 
através da visualização direta feita pelo operador do equipamento. Porém, uma análise do desvio 
padrão da variação da queda de pressão do leito pode indicar a faixa de vazão em que o leito deixa a 
condição de jorro estabelecido para a condição de leito fixo (sendo a condição de jorro mínimo um 
valor intermediário pertencente a essa faixa). 

A literatura disponibiliza várias correlações para previsão da velocidade de mínimo jorro (vmj). 
Algumas destas correlações são apresentadas nas Equações de 1 a 4. As quais devem ser utilizadas 
para avaliar a sua capacidade preditiva quando comparadas aos dados experimentais. Vale ressaltar, 
que as velocidade descritas nas Equações de 1 a 4 correspondem à velocidade na parte cilíndrica. 

(Mathur & GISHLER, 1955.) (UEMAKi, YAMADA, & KUGO, 1983) 
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1.4 MATERIAIS E MÉTODOS  

Para o desenvolvimento da prática estão disponíveis os seguintes materiais e equipamentos:  

 Compressor de ar radial de 4,5 cv; 

 Placa de orifício calibrada em prática anterior; 

 Manômetros em U para medida de queda de pressão no leito e na placa de orifício; 

 Leito de jorro cônico-cilíndrico, com relação diâmetro do cilindro /diâmetro de entra =6; 



 Material particulado para o ensaio de fluidodinâmica do leito (soja, esferas de vidro etc.); 

 Balança analítica para determinação da massa de material particulado; 

 Régua para determinação da altura do leito empacotado(condição inicial); 
 

A Figura (3) ilustra o aparato experimental disponível no Laboratório de Ensino da Faculdade de 
Engenharia Química/UFU. 

 
Figura 3 – Aparato experimental da prática de Leito de Jorro 

 

1.5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

O procedimento experimental dessa prática se destina à determinação da curva característica do 
leito de jorro de “ida” e de “volta”. Portanto, pretende-se evidenciar o efeito de histerese, que 
corresponde à diferença de queda de pressão do leito para uma mesma vazão entre as curvas de 
“ida” e de “volta”. O que é gerado pela diferença de compactação do leito quando parte da condição 
de leito fixo e quando retorna da condição de leito jorrando. A determinação da condição de mínimo 
jorro, que correspondente ao momento em que o leito retorna à condição de leito fixo (“o jorro 
morre”) na curva de “volta”. Para isso segue-se o procedimento descrito abaixo: 

 Pesar uma amostra de partículas, preencher o leito de jorro e medir a altura do leito de 
partículas após o preenchimento – leito estático (H0); 

 Ligar soprador com o registro, bypass completamente abertos e a válvula da linha principal 
totalmente fechada;  

 Abrir gradativamente a válvula da linha principal e anotar as variações de altura de líquido 
nos manômetros correspondentes à queda de pressão do leito e placa de orifício; 

 Repetir o passo anterior até atingir a condição de jorro incipiente, após atingir o jorro coletar 
pelo menos 4 pontos para vazões crescentes; 

 Fechar a válvula principal de maneira a obter a curva de vazão decrescente, tomando o 
cuidado para obter vazões próximas à condição em que o leito “morre”. Condição 
correspondente à mudança de leito jorrando para leito fixo expandido; 



 Continuar fechando a válvula até cessar o fornecimento de ar ao leito; 

A condição de jorro mínimo deve ser considerada uma média entre os valores de vazão e queda de 
pressão correspondente ao leito na iminência de cessar o jorro e a seguinte em que se obtêm o leito 
fixo expandido. 

 

1.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O relatório deverá conter o gráfico referente à curva característica de queda de pressão versus vazão 
de ar de jorro da “ida” e da “volta”. As curvas devem ser plotadas em um mesmo gráfico, conforme 
mostra a Figura (2). A figura deve conter a indicação da condição de mínimo jorro experimental, que 
é determinada visualmente, conforme descrito no item 1.5. Aa 4 correlações descritas no item 1.3.1 
devem ser usadas para a condição do leito estudado e seus valores confrontados com aquele obtido 
experimentalmente. O desvio entre o valor experimental e aquele obtido por cada uma das 4 
equações deve ser calculado, listando a ordem crescente de desvios obtidos. 

Os gráficos devem ser gerados em software próprio e exclusivo para essa finalidade (Exemplo: 
Grapher, Origin, etc.). 

 

1.7 SIMBOLOGIA 

d Diâmetro da partícula 
Dc Diâmetro da parte cilíndrica 
Di Diâmetro da entrada do leito 
g Aceleração gravitacional 
H Altura do leito estático 
Vmj Velocidade de jorro mínimo, M0L1T-1 

 Viscosidade da fase fluida 
ρ Densidade da fase fluida 
ρs Densidade da fase sólida 

 Porosidade 

 Ângulo da parte cônica 
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