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        Principais operações de transformação física, presentes nos processamentos das indústrias farmacêuticas e afins: 
Redução de tamanho, classificação e separação de partículas, mistura de  sólidos, líquidos, granulação, reologia, 
filtração, separação por membranas, secagem, liofilização. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Operações Mecânicas- Redução de Tamanho: teoria da cominuição, noções de resistência dos materiais, equipamentos, 
seleção de equipamentos, métodos de operação. Classificação e separação de partículas: tamisação, ciclones, 
eficiência, equipamentos. Caracterização de sistemas particulados: análise granulométrica; granulometria de pós finos. 
Mistura de Pós: mecanismos de mistura, segregação, misturadores giratórios, misturadores de carcaça fixa, qualificação 
de misturadores, avaliação da qualidade de mistura. Granulação: mistura sólido-líquido, métodos de granulação, 
equipamentos, Reologia: viscosidade, fluidos newtonianos e não newtonianos, viscosimetros, Mistura de Líquidos: tipos 
de escoamento, agitadores, tanques, caracterização de sistemas de misturas: números adimensionais, ampliação de 
escala;  Filtração,  teorias de filtração: modelos matemáticos da filtração, meios filtrantes, testes de integridade, tipos de 
filtros, modos de operação. Processos de Separação por Membranas: filtração tangencial, aplicações, dificuldades 
práticas, tipos de membranas: módulos e configurações, Ultrafiltração; Osmose Reversa, fluxos e modelos de transporte;  
Centrifugação: força centrifuga, tipos de centrifugas. Obtenção de água purificada e água para injetáveis. Operações 
térmicas- Princípios de Transferência de calor. Secagem; psicrometria, curva  de secagem, tipos de secadores: estufa, 
leito fluidizado, spray dryer, tambor, microondas. Liofilização: sublimação, congelamento, secagem primária, secagem 
secundária, vácuo, tipos de liofilizadores. Visita técnica.  
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