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Resumo: Cinco materiais particulados comerciais, 

Irganox™ 1010 [antioxidante], Cloisite™ 20A [argila 

organofílica], Surlyn™ 9420 [EMMA-Zn
2+

], Elvax™ 

265 [EVA] e Martinal™ OL104 [Al(OH)3], usados na 

preparação de composições antichama, foram 

caracterizados no reômetro FT4. A coesão dos 

particulados seguiu a seguinte ordem crescente: 

Irganox1010 < Cloisite 20A ≤ Al(OH)3. A coesão dos 

dois copolímeros, EVA e EMMA-Zn
2+

, dependeu de 

forma anômala da tensão de consolidação. 

1. Introdução 
A formação espontânea de arcos coesivos [1] que 

obstruem o fluxo de material particulado na etapa de 

alimentação de qualquer processo industrial ou mesmo 

o fracionamento entre grãos e pós de uma mistura sólida 

mesmo em condições de fluxo ininterruptos são eventos 

que reduzem a produtividade e qualidade dos produtos 

finais. 

Em função disto, decidiu-se elaborar uma proposta 

para investigar as propriedades de fluxo dos 

particulados, constituintes das composições antichama 

que formam arcos no funil, obstruindo o fluxo de 

alimentação das extrusoras de duplas roscas co-

rotativas. O presente trabalho objetiva determinar as 

propriedades de fluxo dos particulados [2], constituintes 

das composições antichama, bem como das pré-misturas 

de particulados. 

Os efeitos dos componentes das composições 

antichama, nas propriedades de fluxo, serão 

determinados, usando um arranjo ortogonal 2
2
 com 

ponto central e 4 pontos axiais.  

2. Metodologia 
Os dois copolímeros, Surlyn™ 9420 e Elvax™ 265, 

foram submetidos à moagem criogênica com gelo seco, 

num moinho de facas. Esses dois copolímeros moídos e 

outros três particulados, Cloisite 20A, Martinal OL104 e 

Irganox 1010, foram previamente secos a 40ºC por 24 

horas. 

As propriedades fluxo dos cinco particulados foram 

avaliadas a temperatura ambiente, num reômetro FT4 

Freeman Technology Inc, usando a célula de 

cisalhamento. As propriedades reológicas foram 

avaliadas a partir das envoltórias do círculo de Mohr, 

obtidos em tensões de 3, 6, 9 e 15 kPa.. 

3. Resultados 
A coesão de cada material particulado usado na 

composição antichama proposta foi determinada 

individualmente, e os resultados dos testes de 

cisalhamento representados através de círculos de Mohr.  

A Figura 1 mostra os dois círculos de Mohr, maior e 

menor, do produto Martinal OL 104 [Al(OH)3], numa 

tensão de consolidação de 9kPa. A coesão foi 

determinada, através da extrapolação da reta que 

tangencia os dois círculos Mohr, quando a tensão 

normal se torna zero.  

 
Figura 1: Círculos de Mohr do leito de Al(OH)3 

consolidado com tensão normal de 9 kPa. 
 

A coesão dos particulados seguiu a seguinte ordem 

crescente: Irganox1010 < Cloisite 20A ≤ Al(OH)3. Os 

valores de coesão (kPa) dos dois copolímeros, Surlyn™ 

9420 e Elvax™ 265, previamente moídos dependeram, 

de forma anômala, das tensões de consolidação 

aplicadas. 

A inclinação da reta que tangencia os dois círculos 

de Mohr (Fig. 1) corresponde ao ângulo de atrito interno 

( ) interparticular.  

4. Conclusões 

Através do ensaio de cisalhamento foi possível 

determinar a coesão desenvolvida pelos diferentes 

materiais particulados em diferentes níveis de 

consolidação. Assim, foi possível verificar qual 

componente da mistura antichama é o precursor da 

problemática observada no escoamento desta mistura. A 

coesão dos particulados individuais seguiu a seguinte 

ordem crescente: Irganox1010 < Cloisite 20A ≤ 

Al(OH)3.  

A coesão dos dois copolímeros, EVA e EMMA-

Zn2+, dependeu de forma anômala da tensão de 

consolidação, pois são materiais deformáveis e 

merecem estudos mais apurados, que serão realizados 

na próxima etapa deste trabalho. 

Resta ainda analisar a coesão de 6 diferentes 

composições da mistura antichama e verificar a 

influência da coesão individual de cada material nestas 

novas misturas. 
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