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Resumo: Estudou-se o comportamento de misturas e 

amostras puras de Quartzo #200, Quartzo #600 e Areia 

Fina, caracterizando-as quanto as suas propriedades 
físicas essenciais e fluidez. Em se tratando de materiais 

de natureza química semelhante, a coesão foi o principal 

agente modificador da escoabilidade. 

 

1. Introdução 
Nas condições normais de atmosfera, muitas 

substâncias são estáveis no estado sólido, apresentando 
algumas vantagens quanto ao manuseio, transporte e 

armazenamento, forma e volume definidos.  

No entanto, em se tratando de materiais particulados, 

esses fatores podem ser inconvenientes em processos 

nos quais não há um estudo que auxilia nas operações 

industriais e no projeto de equipamentos. Podendo 

resultar em perda de produção, má qualidade do 

produto, risco para a saúde ou explosão [1].  

Em busca de melhorias, esse trabalho visa à 

compreensão do comportamento dos pós. 

 

2. Metodologia 
Para a formulação da mistura de Areia e Quartzo 

#600 3%, pesou-se uma amostra de Areia Fina (270,8 

µm) e adicionou-se uma amostra de Quartzo #600 (9,55 

µm) de modo que seu peso equivalesse a 3% da mistura 

total.  Assim, obtiveram-se misturas de frações mássicas 

de 3, 6, 10, 15, 20 e 30% de quartzo #600. Para as 
misturas de Areia e Quartzo #200, realizou-se o mesmo 

procedimento adicionando Quartzo #200 (23,88 µm).  

Determinou-se a granulometria; densidade real, 

aparente e compactada; índice de Hausner e de 

Compressibilidade; porosidade e ângulo de repouso das 

amostras. Em condição dinâmica, as amostras foram 

avaliadas pelo reômetro de pó FT-4 (Freeman) quanto à 

estabilidade e fluxo variável, permeabilidade, aeração e 

cisalhamento. 

  

3. Resultados 
A densidade real das amostras é um valor fixo, 2,6 

g/ cm3, uma vez que está relacionada à natureza dos 

materiais. O aumento da coesividade é proporcional à 

diminuição do tamanho das partículas devido às 

interações interpartículas. Misturas com maiores teores 

de Quartzos apresentaram decaimento nos valores de 

densidade aparente, porosidade densa e BFE; maior 
variação de densidade compactada, porosidade solta, 

Índice de Hausner, Índice de Compressibilidade, 

Ângulo de Repouso, Compressibilidade, EA e 

resistência à permeabilidade.  

Os resultados das amostras puras são apresentados 

na Tabela I e das misturas, nas Figuras 1 e 2 de forma 

simplificada. 

Tabela I – Resultados dos materiais puros. 

Material

Diâmetro 

M. Vol.  

dv(4,3)(µm)

Diâmetro 

Médio 

d50%(µm)

Densidade 

Aparente 

rbulk (g/cm
3
)

Ângulo de 

repouso  (°)

Poro-

sidade

Areia 270,80 263,40 1,45 38,00 0,45

Quartzo #200 23,88 19,75 0,90 51,75 0,66

Quartzo #600 9,55 8,35 0,70 58,50 0,73  

Material
Índice  de 

Hausner

Teste de  

Fluxo BFE 

(mJ)

Índice de 

Fluxo FRI

Relação  de 

Aeração 

(BFE/ EA40mm/s)

Coesão 

(Kpa)

Areia 1,06 5510,31 1,14 8,33 0,11

Quartzo #200 1,87 954,31 2,30 17,85 0,67

Quartzo #600 1,95 684,66 2,03 5,58 1,02  
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Figura 1 – Teste de estabilidade e Fluxo Variável. 
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Figura 2 – Teste de Aeração. 

 

4. Conclusões 
Materiais particulados possuem propriedades 

específicas que dizem respeito à natureza das partículas 

e das características do meio. E apesar dos testes 
estáticos e dinâmicos apresentarem conclusões 

semelhantes, é necessário adotar as diretrizes que 

melhor representam as condições reais que o material é 

submetido. 
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