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Resumo: O presente trabalho estudou o 

comportamento físico de misturas de diferentes frações 

granulométricas de dois materiais distintos: a alumina, 

um material muito utilizado em processos cerâmicos de 

calcinação, e a areia, usada em processos de fundição, 

onde a fluidez destes dois materiais é importante em 

ambos os processos mencionados. No intuito de se 

caracterizar a fluidez desta diferentes misturas, algumas 

propriedades estáticas e dinâmicas foram analisadas, 

determinando-se efeitos atrelados a distribuição 

granulométrica destes materiais granulares. 

Introdução 
A maioria dos processos industriais utilizam materiais 

particulados em algum estágio do processamento. No 

entanto, existem muitos problemas relacionados ao 

manuseio, transporte e armazenagem que se tornam 

verdadeiros desafios nos dias de hoje [1]. 

A escoabilidade de pós é um fenômeno complexo onde 

as propriedades e características físico-químicas do 

amontoado de partículas determinam o tipo de 

escoamento nas etapas industriais do processo, por 

exemplo, a descarga de silos. O escoamento depende 

também das propriedades físicas das partículas isoladas, 

tais como a forma, a composição, a massa específica e o 

tamanho [1]. O conhecimento das propriedades físicas e 

de escoamento de materiais granulares é muito 

importante tanto no manuseio quanto no processamento. 

Ao se utilizar estes conhecimentos é possível 

dimensionar corretamente os sistemas de transporte e 

armazenagem [2]. 

Metodologia 
Foram formulados dois tipos de misturas utilizando 

aluminas comerciais: #100(Mesh 100) com #325 e #100 

com CT3000; e mais duas misturas utilizando areias 

comerciais, 40/50 e 50/60 e outra 40/50 e 80/100; 

variando-se a porcentagem mássica, para todas, em 

teores de 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50% e 100% de 

partículas de menor tamanho.  

Estas amostras foram caracterizadas quanto a sua 

granulometria e densidades real, aparente e compactada, 

submetidas à análises estáticas para determinação da 

porosidade, ângulo de repouso e índice de Hausner, e 

propriedades dinâmicas como o fluxo variável, 

compressibilidade, permeabilidade, aeração e 

cisalhamento. Todos os dados foram correlacionados 

para a análise da fluidez destas misturas. 

Resultados 
Tabela 1: Resultados dos materiais comerciais puros. 

 

Os resultados das caracterizações das amostras 

comerciais puras são apresentados na Tabela 1, seguido 

de alguns resultados das caracterizações das misturas 

confeccionadas a partir destes materiais, tais como o 

teste de compressão e o teste de cisalhamento (Figuras 1 

e 2, respectivamente). 

 
Figura 1 – Compressibilidade da mistura #100-#325. 

 
Figura 2 - Coesão da mistura #100-CT3000. 

Tanto os testes estáticos quanto os dinâmicos 

apresentaram resultados dependente do teor de 

partículas finas presentes nas misturas de alumina. 

Entretanto, os resultados foram praticamente 

independentes do teor de finos nas amostras de areias 

uma vez que a granulometria das três amostras de areias 

comerciais puras eram praticamente iguais. 

Conclusões 
Constatou-se que as propriedades físicas das misturas 

são afetadas mais significativamente quando a relação 

entre os tamanhos das partículas que constituem as 

misturas de material particulado são maiores, verificado 

apenas pela variação do comportamento da alumina.  

Desta forma, conclui-se que a inserção de um material 

“fino” à um meio particulado original dezenas de vezes 

maior compromete sua fluidez.  
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Material

Diâmetro 

Vol. Médio 

[μm]

Diâmetro 

Médio 

(d50%)

Densidade 

Aparente 

[g/cm³]

Poro- 

sidade

Ângulo de 

Repouso 

[°]

Teste de 

Fluxo - 

BFE [mJ]

Índice 

Hausner

Flow Rate 

Index - FRI

Alumina #100 106,7 102,7 1,005 0,70 31,6 1954 1,16 1,09

Al. CT3000 6,92 0,904 0,996 0,75 38,4 4337,1 1,25 1,23

Alumina #325 6,56 4,97 0,606 0,85 54,6 1004,5 1,89 1,93

Areia 40/50 465,1 450,4 1,575 0,41 33,9 4399,2 1,09 1,27

Areia 50/60 296,1 277,9 1,566 0,41 31,6 3992,8 1,13 1,19

Areia 80/100 205,1 201,2 1,483 0,44 34,6 4715,6 1,12 1,1
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