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RESUMO
O tema aglomeração é pouco estudado nos cursos de graduação em engenharia,
ocasionando uma relativa dificuldade de se encontrar na literatura dados gerais sobre os
processos existentes. As informações disponíveis estão concentradas de acordo com o
tipo de indústria que os utiliza, o que dificulta a disseminação das tecnologias vigentes.
Dessa forma, buscando contribuir com o avanço dessa área do conhecimento, foram
levantados dados e aspectos gerais para a seleção de equipamentos de aglomeração,
comparando-se os processos por tombamento em disco rotativo, e o método de baixa
compressão utilizando peletizadora, equipamento este utilizado na indústria de ração
animal, biomassa, dentre outros. Para a realização dos testes foi utilizada areia 100%
passante em 75 µm, a fim de minimizar as variáveis de composição, sendo no mínimo
98,5% de SiO2, que pudesse interferir na comparação dos métodos de aglomeração
proporcionados pelos equipamentos em si. Dentre as comparações de formulações de
aglomerantes, foi utilizado 1% de bentonita na composição da mistura e 10% de umidade
inicial. No caso do disco, foi adicionada água durante o processo, atingindo 19,5% de
umidade total; já na peletizadora a umidade final foi de 13%. Os resultados comparativos
mostraram que para o processo com disco rotativo a mistura não pode apresentar
plasticidade que possa deformar as pelotas durante a operação; outro fator é que este
processo utilizou 6,5% a mais de umidade, gerando maior custo energético de secagem.
Por outro lado, o gasto de energia apenas do disco foi 10 vezes menor ao gasto de
energia obtido na peletizadora. O rendimento do processo foi menor, chegando a razão
de reciclo de 1:3 e promovendo maior porosidade no produto final. Já a peletização
mostrou maior aceitação de misturas plásticas, o produto obtido teve maior resistência
mecânica, mas apresentou baixa porosidade. O rendimento do processo também foi
melhor, chegando a 50,5% e a produtividade foi 10 vezes maior que a do disco rotativo.
Palavras-chaves: aglomeração; peletização; compressão; estudo comparativo; disco
rotativo.

ABSTRACT

Evaluation of parameters for the selection of agglomeration equipment by
tumbling and low compression
The subject of agglomeration is little studied in the graduate engineering courses,
creating a relative difficulty of finding general data about existing processes in the
literature. The available information is concentrated according to the type of industry that
uses the processes, which hinders the dissemination of the current technologies. In this
way, seeking to contribute to the progress of this field of knowledge, data and general
aspects were collected for the selection of agglomeration equipment, comparing the
rotating disc tumbling processes and the low compression method using a pelletizing
equipment which is generally employed in the animal feed and biomass industries,
amongst others. The tests were run with silica sand containing 98,5% minimum SiO 2,
100% passing through 75um sieve, to reduce the composition variations that could
interfere in the comparison of the agglomeration methods provided by the types of
equipment studied. Among the comparisons of binder formulations, bentonite was
employed at a concentration of 1% in the composition of the mixture and 10% initial
moisture. In the case of the disc, water was added during the process reaching 19,5% of
total moisture. In the pelletizer, the final moisture was 13%. The comparative results
demonstrated that for the rotating disc process the mixture must not have plasticity that
can deform the pellets during the operation; besides, this process used 6,5% more water,
causing a larger energy expenditure for drying. On the other hand, the energy expenditure
of only the disc machine was 10 times lower than the energy expenditure of the pellet mill.
The process yield was lower, reaching a recycle ratio of 1:3 and promoting greater porosity
in the final product. The pelleting showed greater acceptance of plastic mixtures. The
obtained product had greater mechanical strength, but showed lower porosity. The
process yield was better, reaching 50.5% and the productivity was 10 times higher than
that of the rotating disc.
Key-Words: agglomeration; pelletizing; compaction; comparative study; rotating disc.
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1

INTRODUÇÃO

As indústrias de forma geral lidam com insumos em seus processos. Por mais
variados que sejam esses insumos, ou matérias-primas ou até mesmo produtos
acabados, muitas vezes se encontram na forma de pequenas partículas sólidas. Desta
forma, devido às suas características de fluidez, o manuseio e transporte destes produtos
não são tão simples. Os materiais podem apresentar características de alta fluidez, com
partículas soltas umas das outras, se assemelhando ao manuseio de um líquido, fluindo
por equipamentos e pequenas frestas dos mesmos, formando uma nuvem de pó no
ambiente em que são manuseados. Este pó pode trazer riscos, tanto para as pessoas
que estão no entorno, como até mesmo ao meio ambiente. Pós muito finos também
apresentam riscos de geração de cargas eletrostáticas, e devem sempre ser processados
em equipamentos de forma adequada.
Outros materiais podem apresentar características de baixa fluidez, formação de
pontes, causando empedramento, absorção de umidade e dificultando o processo ao
qual será submetido. Estes problemas de manuseio podem ser mitigados de diversas
formas, com alterações nos equipamentos, como o formato de um silo, por exemplo
incluindo vibradores pneumáticos para forçar o escoamento do material, ou incluir algum
tipo de agitação mecânica, dentre outras opções. No entanto, estas opções quase
sempre não resolvem o problema por completo. Outra opção é alterar a característica
das partículas, aumentando o tamanho delas (RICHARDSON; HARKER; BACKHURST,
2002).
Exemplos do aumento de tamanho das partículas para facilitar o manuseio estão
presentes na vida das pessoas, como no caso dos comprimidos de remédios, onde há
uma massa de finas partículas adensadas e comprimidas, sejam por processo mecânico
de compactação ou por métodos de tombamento com uso de agentes aglomerantes, ou
ainda com pela combinação de ambos. Outro exemplo é o caso de alguns tipos de
fertilizantes, formados por pequenos grânulos para aplicação no campo, em substituição
à aplicação direta na forma de pó muito fino que provavelmente seria levado pelo vento.
Neste caso, os nutrientes são aglomerados em grânulos esféricos para facilitar a
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aplicação e homogeneização do produto na área. O adensamento de biomassa também
vem ganhando mercado; este processo tem o objetivo compactar fontes de biomassa
como pinus, cascas de arroz, por exemplo, para melhorar o seu manuseio e estocagem
e/ou para uso energético. (RICHARDSON; HARKER; BACKHURST, 2002; SILVA et al.,
2021).
Os processos de aglomeração são tão antigos quanto a formação das rochas, por
exemplo, no solo o processo de aglomeração sempre ocorreu. Na natureza, algumas
espécies de pássaros fazem seus ninhos com alguns artifícios para aglomerar materiais;
os cupins também usam desta técnica para construir os cupinzeiros. Estes e outros
exemplos só mostram o quanto essa técnica está presente no dia a dia. Apesar de ser
uma técnica antiga e necessária, como estudo e desenvolvimento é relativamente
recente. A primeira patente registrada foi a de briquetagem, no ano de 1848 nos EUA,
intitulada “Um método de conversão de carvão moído”, registrada em nome de William
Easby. A partir disso, e com as dificuldades encontradas no manuseio de produtos, a
busca por soluções foi crescendo na área da aglomeração. Em 1912, na Suécia, foi
publicada uma nova patente do processo de aglomeração de minério de ferro pelo
processo úmido em tambor rotativo, por A. G. Anderson, mas essa técnica só se tornou
comercial em 1950 (MORAES; LIMA; RIBEIRO, 2018; SAMPAIO; COSTA; ANDRADE,
2007).
Uma publicação de Tuck and Virta (2011 apud Moraes, Lima e Ribeiro, 2018) indica
a capacidade instalada no mundo para pelotização na área de mineração de minério de
ferro que é da ordem de 491 milhões de toneladas por ano, mostrando o quanto esse
processo é importante nessa área. O gráfico da Figura 1 mostra as capacidades por país.
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Figura 1 -

Capacidade instalada no mundo para pelotização de minérios, em milhões de
toneladas por ano.

Fonte: Tuck and Virta (2011 apud MORAES, LIMA E RIBEIRO, 2018).

Com o avanço do uso da técnica em diversos segmentos industriais, diferentes
tecnologias foram desenvolvidas, sejam na linha de aglomeração por tombamento de
partículas ou por compressão. Com isto, a disponibilidade de publicações sobre o tema
acaba se dispersando em áreas específicas como mineração, fertilizantes, fármacos,
biomassa, dificultando o estudo para novas aplicações de equipamentos em outras áreas
que poderiam se beneficiar da técnica. Além disso, nas universidades, a aglomeração
enquanto tecnologia é um tema pouco explorado. Esses fatores dificultam o acesso a
dados mais genéricos sobre a aglomeração propriamente dita, como forma de novas
aplicações. Ainda, industrialmente, cada área nomeia as tecnologias de forma diferente,
como o disco rotativo, que também é chamado de prato rotativo ou prato granulador; são
peculiaridades de cada área que acabam dificultando as pesquisas (PIETSCH, 2002).
Dessa forma, neste trabalho, foram levantadas informações gerais, teóricas e
práticas, tanto de mecanismo de aglomeração quanto de técnicas empregadas, visando
subsidiar a etapa de seleção desses métodos, independente da área de atuação. Optouse por utilizar a areia como um material padrão para ser aglomerado, uma vez que não
possui composição muito variada, com mínimo de 98,5% de SiO2, podendo ser facilmente
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classificada quanto as suas características que eventualmente possam vir a interferir
como mais uma variável no estudo, como reações na mistura por exemplo. Com isso,
buscou-se levantar os resultados que são mais impactados pelos equipamentos
utilizados. Além disso, a areia é utilizada em diversos estudos fundamentais sobre efeitos
da distribuição granulométrica na aglomeração, estudos sobre mecanismos de
aglomeração, como o realizado por Iveson and Listster (1998), ou estudos de
mecanismos de crescimento, como os realizados por Nagayashi et al. (2018) e Capes
(1967).
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2 OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo principal levantar informações quanto aos
aspectos gerais de aglomeração, tanto relativos a equipamentos, quanto a mecanismos,
que interferem na qualidade produto final, considerando os métodos de tombamento de
partículas e de baixa compressão. O levantamento dessas informações visa identificar
parâmetros que auxiliem na seleção destas tecnologias, independente do ramo industrial
a ser utilizado, sejam eles na área de mineração, fertilizantes, alimentos, dentre outros.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica procurou dar uma visão geral sobre os processos de
aglomeração que são abordados nesse estudo e suas características que influenciam a
formação e a qualidade final dos aglomerados, bem como tipos de aglomerantes
utilizados.

3.1 Aglomeração
A aglomeração se faz necessária para melhorar a segregação de materiais de
diferentes densidades, auxiliar no manuseio, na armazenagem e no transporte de
materiais. Na indústria de fertilizantes, por exemplo, a aglomeração aumenta a eficiência
de homogeneização e distribuição do produto no campo, aumenta a fluidez do produto e
a eficiência de nutrição das plantas. No caso do minério de ferro, favorecerá a
permeabilidade necessária à carga do alto forno. Para ilustrar o auxílio da aglomeração
para evitar a segregação de pós com densidades diferentes, a Figura 2 apresenta
partículas que podem ter tamanhos diferentes e que, por efeito da densidade, acabam
segregando. Com a aglomeração, a distribuição dessas partículas se torna mais
homogênea, (BERNARDES, 2006).
Figura 2 -

Aglomeração de partículas de diferentes densidades.

Fonte: Bernardes (2006).
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3.2

Mecanismos de Aglomeração
A aglomeração consiste na união de partículas menores formando partículas

maiores. Esse fenômeno pode ocorrer por diversos mecanismos. Estes foram analisados
e distribuídos dentre cinco grupos distintos e estão apresentados na Tabela 1, conforme
descrito por Pietsch (2002).
Tabela 1 -

Mecanismos de ligações

I - Pontes sólidas
1. Sinterização
2. Fusão parcial
3. Reações químicas
4. Ligantes de endurecimento
5. Recristalização
6. Durante a secagem
a) Recristalização (substâncias dissolvidas)
b) Deposição (partículas suspensas)
II - Força de adesão e coesão
1. Ligantes altamente viscosos
2. Camadas de adsorção (< 3nm de espessura)
III - Tensão superficial e pressão capilar
1. Pontes líquidas
2. Forças capilares
IV - Forças de atração entre sólidos
1. Forças moleculares
a) Forças de van der Waals
b) Ligações químicas livres (forças de
valência)
c) Associações (não-valência); pontes de
hidrogênio
2. Forças elétricas (eletrostática, dupla camada
elétrica, excesso de carga)
3. Forças magnéticas
V - Ligações de entrelaçamento
Fonte: Traduzido de PIETSCH (2002).

A Figura 3 ilustra esquematicamente o modelo de como esses fenômenos
acontecem fisicamente.
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Figura 3 -

Representação dos mecanismos de aglomeração.

Fonte: Traduzido de PIETSCH (2002).

I.

Pontes sólidas

Casos onde pontes sólidas podem ser formadas ocorrem quando a temperatura do
sistema atinge algo em torno de dois terços da temperatura de fusão ou perto da faixa de
amolecimento das partículas do meio, permitindo a difusão dos átomos ou de moléculas
entre as partículas. Podem formar também pontes de sinterização, dependendo do tempo
que o sistema se mantém a determinada temperatura. Outro ponto seria a velocidade de
difusão que é dependente da temperatura, da área de contato entre partículas e a
pressão de contato. A temperatura pode ser ocasionada de forma intencional,
introduzindo energia no sistema de aglomeração, ou pode ser gerada por meio de efeitos
de fricção ou conversão de energia. Essas pontes líquidas que se resfriam e solidificam
rapidamente podem formar aglomeração indesejada, uma vez que a solidificação brusca
ocorre em substâncias de baixo ponto de fusão, tornando o aglomerado mais sensível à
temperatura (PIETSCH, 2002).
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Pontes sólidas também podem ser ocasionadas por reações químicas ou
provocadas por ligantes de endurecimento; nestes casos as ligações formadas têm maior
potencial, principalmente quando ocorrem com auxílio de temperatura, gerando ligações
mais fortes. Essas ligações também são propiciadas pela umidade, solubilizando
algumas substâncias e permitindo que reações aconteçam. Essas pontes também podem
ser formadas sem intenção, como na estocagem onde os materiais podem estar
embalados, mas com a umidade livre da própria substância e com as diferenças de
temperatura que ocorrem durante o dia, sendo, por exemplo, um dia quente e uma noite
fria, pontes sólidas podem ser formadas com alta rigidez (PIETSCH, 2002).
Outra forma de gerar pontes sólidas por recristalização é quando no processo há
evaporação. Essas pontes podem depender não só da quantidade de material, mas
também da velocidade de cristalização. Quando esta ocorre em taxas altas, estruturas
mais finas são formadas e assim possuem maior força. Quando há partículas coloidais,
durante a evaporação do líquido, estas se concentram e a pressão ocasionada pela
tensão superficial do líquido as compacta, formando as pontes com essas partículas por
forças moleculares e forças magnéticas e eletrostáticas que tendem a aumentar esse
efeito (PIETSCH, 2002).

II.

Adesão e forças de coesão

Quando ligantes altamente viscosos são utilizados, como mel, betume, piche,
dentre outros, ocasionam forças de adesão entre as partículas sólidas e o ligante e forças
de coesão dentro do próprio ligante viscoso. Uma dessas forças irá se sobressair e dará
a resistência necessária à ligação. Esses ligantes formam matrizes, envolvendo as
partículas sólidas.
Quando finas camadas de partículas finamente divididas são formadas, com
espessuras de até 3 nm, as partículas podem atrair átomos ou moléculas que estão ao
redor da atmosfera, essas forças são tão intensas no sistema que podem até ocasionar
deformação dos sólidos nos seus pontos de contato; assim quanto maior for a área de
contato, maiores serão as forças de ligações. A Figura 4 ilustra a deformação entre duas
esferas de vidro no ponto de contato entre elas, onde ocorre deformação visco-elástica
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por atração molecular. Estas forças ainda podem ser impulsionadas por forças externas
e por temperatura (PIETSCH, 2002).

Figura 4 -

Representação da deformação visco-elástica entre duas esferas de vidro.

Fonte: PIETSCH (2002).

III.

Tensão superficial e forças capilares

As pontes líquidas são as mais comuns no processo de aglomeração úmida e são
a pré-condição para as pontes sólidas. Elas podem ser formadas por condensação
capilar ou por água livre. Nos poros dos aglomerados, quando todo o volume dele é
preenchido por um líquido, será formado um menisco no final desse poro e assim existirá
uma força capilar que pressiona o sistema e proporciona maior rigidez (PIETSCH, 2002).

IV.

Forças de atração entre sólidos

Os mecanismos mais comuns entre sólidos são as forças moleculares, elétricas e
magnéticas que são mais fortes quando as partículas estão muito próximas, pois estas
forças possuem curto alcance. Esses efeitos também são elevados quando a rugosidade
das partículas menores é menor que a rugosidade das partículas maiores, aumentando
as chances de proximidade entre elas.
As forças de van der Waals são forças geradas para equilíbrio das interações entre
moléculas dentro dos sólidos, gerando um campo que interage com outras partículas.
Essas forças ocorrem na ordem de 0,1 eV e o alcance máximo entre partículas é da
ordem de 100 nm.
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Forças de valência também podem ocorrer entre partículas sólidas. Durante finas
moagens, novas superfícies são criadas, gerando maior superfície de contato, mas da
mesma forma, as ligações entre partículas são tensionadas e rompidas, formando
radicais livres que podem se recombinar. Estas forças de recombinação entre valências
de partículas podem ser muito fortes, ocorrendo em processos de moagem, aglomeração
por compactação, onde as partículas podem ser quebradas com a pressão e
recombinadas, por exemplo.
Um exemplo de forças de não-valência são as pontes de hidrogênio, onde um átomo
de hidrogênio está ligado a um átomo fortemente eletronegativo (OH), assim como nas
moléculas de água, e este hidrogênio se liga com o elétron de outro par eletronegativo
como um grupo COOH, gerando ligações com forças elevadas.
Sobre as forças eletrostáticas, elas são geradas sobrepostas às forças de van der
Waals, quando duas superfícies se encontram, gerando duplas camadas elétricas.
Elétrons migram de uma partícula para outra até que o equilíbrio seja alcançado. Seus
efeitos são mais intensos no momento inicial de contato, técnica muito utilizada em
precipitadores eletrostáticos, por exemplo.
Para as forças magnéticas, os mecanismos ocorrem da mesma forma que as forças
eletrostáticas, mas estes, por sua vez, ocorrem com materiais que apresentam
propriedade ferromagnéticas.
Estes fenômenos estão representados na Figura 5, exemplificados por Pietsch,
(2002).
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Figura 5 -

Representação das forças de atração entre sólidos.

Fonte: adaptado de PIETSCH, (2002).

V.

Ligações por entrelaçamento

As ligações por entrelaçamento ocorrem quando as partículas são mais alongadas,
como fibras ou lamelas, por exemplo, que se entrelaçam formando uma rede.
Normalmente, este tipo de material é aglomerado por métodos de compactação, onde
pode ocorrer outro efeito como mecanismo, como no caso de se utilizar material plástico,
onde os componentes que dão a plasticidade ao material permeiam entre as partículas,
envolvendo o produto, criando uma estrutura de ligação em matriz e proporcionando
maior resistência ao produto final (PIETSCH, 2002).
Vale ressaltar que num sistema de aglomeração, sejam de partículas mais
arredondas ou mais alongadas, é improvável que esteja ocorrendo apenas um
mecanismo de ligação. São vastas as possibilidades de aglomeração em cada ponto
microscópico do sistema que envolve partículas, aglomerantes e agentes externos,
podendo ocorrer uma situação diferente em cada ponto de contato (PIETSCH, 2002).

25

3.2.1 Saturação dos poros dos grânulos
Para transformar partículas sólidas e finas em um produto granulado, é necessário
que seja adicionado algum aditivo que auxilie na aproximação das partículas durante o
processo de granulação para que os mecanismos citados no item 3.2 ocorram, além dos
mecanismos de interação entre sólido-líquido. Sendo assim, com a adição de líquidos,
os espaços vazios entre partículas são diminuídos e novas forças são inseridas ao
sistema. Essas forças são decorrentes do estágio de saturação, sendo eles os principais:
pendular, funicular, capilar, gota e pseudo gota. Esses estágios podem ser observados
na Figura 6 (RODRIGUES, 2012).

Figura 6 -

Representação dos estágios de saturação.

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2012).

Conforme o líquido ligante é adicionado, e a proximidade entre partículas diminui, a
saturação do grânulo que está sendo formado é elevada. Ocorre também a diminuição
dos poros dentro do grânulo à medida que o líquido preenche esses vazios. A taxa de
saturação pode ser elevada também com colisões entre partículas quando estas se
aproximam, e após algum tempo, elas precisam ficar aderidas umas as outras para o
efeito ser satisfatório.
Quando mais ligante é adicionado, os grânulos tendem a crescer mais, entretanto,
se a quantidade for excessiva e o grânulo obtiver saturação próxima a 100%, uma massa
poderá ser formada e a granulação perderá suas características. Na prática, é comum a
expressão “over” granulação quando ocorre o excesso de líquido e a massa fica com
aspecto de pasta. A Figura 7 representa como ocorre a saturação nos grânulos em
formação.
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Figura 7 -

Representação do aumento de saturação.

Fonte: Rodrigues (2012).
Legenda: a) adição de ligante e b) aproximação das partículas.

Outras duas interações ocorrem quando há forças pendulares, como as forças de
interfaces, relacionadas ao líquido com o ar, onde os poros são diminuídos e preenchidos
por líquido, e as forças hidrostáticas, relacionadas à sucção nas pontes de líquidos, onde
o grânulo em formação é mantido pela sucção capilar na superfície do grânulo. Alguns
estudos mostraram que as forças capilares são de extrema importância nos sistemas
onde a viscosidade da fase líquida não é muito relevante. Por outro lado, quando a
viscosidade é maior, esta se torna a força de maior relevância para a granulação (ENNIS
et al., 1991).
Segundo estudos realizados por Saleh et. al., (2005 apud Rodrigues, 2012), definiuse que o grau de saturação, no qual a porção do espaço que o líquido ocupa dentro da
partícula, pode ser calculada conforme a Equação 1, a seguir:

𝑆=(

𝑐+1
𝑚𝑑
−𝑐
𝑚𝑤−𝑚𝑑

𝜌𝑔

) 𝜌1𝑋

(1)

Onde:


ρ1 (kg/m3) é a densidade do líquido utilizado,



X é a fração de espaços dentro da própria partícula, dada por:
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𝑋 =1−

𝜌𝑔
⁄𝜌𝑠,



ρs (kg/m3) é a densidade real da partícula, determinada por picnômetro a gás,



ρg (kg/m3) é a densidade do grânulo,



mw (kg) é a massa da amostra em base úmida,



md (kg) é a massa da amostra em base seca,



S é um adimensional representando o grau de saturação do líquido contido
no grânulo, e



c é a fração mássica de material seco contida no ligante.

3.2.2 Formação de aglomerados
Um dos principais mecanismos para a formação de grânulos é a colisão das
partículas que, com as forças envolvidas como as capilares e as viscosas, afetam e
corroboram o mecanismo de união destas (ENNIS et. al, 1991).
Para comprovar estes efeitos, Ennis et. al., 1991, utilizaram cálculos para o estudo,
como o número de Stokes (Stv), que relaciona a energia cinética do momento da colisão
entre duas partículas com a dissipação da viscosidade ocasionada pelo momento
pendular, dessa forma, relacionando a energia das colisões com a energia viscosa
(Equação 2).

𝑆𝑡𝑣 =

8𝜌𝑔 𝑟̅ 𝑈
9𝜇

(2)

Onde:


ρg (kg/m3) representa a densidade do grânulo,
𝑟̅ (m) representa o tamanho efetivo do grânulo,



U (m/s) é a velocidade do grânulo durante a colisão, e



μ (Pa.s) é a viscosidade do ligante.

Nesta equação, o número de Stokes pode ser maior, caso o tamanho do grânulo
aumente, ou caso a viscosidade do ligante seja menor. Para estabelecer uma correlação
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e entender melhor, o número de Stokes crítico (Stv*) pode ser determinado pela Equação
3 e este deve ser maior que o número de colisões efetivas entre partículas.
1

ℎ

𝑆𝑡𝑣∗ = (1 + 𝑒) 𝑙𝑛 (ℎ )
𝑎

(3)

Sendo e, o coeficiente de restituição das partículas, h representa a espessura de
camada do ligante e ha é a rugosidade dos grânulos. Assim, com o número de Stokes,
Stv, e o número de Stokes crítico, Stv*, pode-se determinar o regime de granulação como
inercial, não inercial ou em camadas, conforme as seguintes determinações:


1° estágio - Regime não inercial onde todas as colisões são bem-sucedidas,
sendo: Stv << Stv*;



2° estágio – Regime inercial onde algumas colisões são bem-sucedidas,
sendo: Stv ~ Stv*;



Regime de camadas onde não existem colisões bem-sucedidas, sendo: Stv
>> Stv*.

Na Figura 22 pode-se observar a representação do processo de colisões entre duas
partículas.
No regime não inercial, a probabilidade de que todas as colisões sejam efetivas é
muito alta. É nessa fase que inicia a formação dos grânulos e o crescimento dos mesmos,
ocorrendo o processo de coalescência aleatória. Ainda nesse estágio, há baixa umidade
e o equilíbrio da distribuição granulométrica é atingido.
No estágio inercial, o crescimento dos grânulos é o fenômeno predominante e maior
umidade é requerida para obter maior número de colisões bem-sucedidas e, assim,
ocorrer o crescimento. Como muitas colisões não são efetivas, a distribuição
granulométrica fica bastante distinta, com a formação de grânulos maiores, que
cresceram preferencialmente com partículas maiores por coalescência e partículas
menores, formando a porção de finos no processo.
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Figura 8 -

Representação da colisão entre duas partículas durante o processo de aglomeração
segundo critério de Stokes.

Fonte: adaptado de Rodrigues (2012).

No regime de camadas não há colisões; normalmente este regime ocorre quando a
velocidade de colisão é alta e/ou a viscosidade do ligante é baixa e insuficiente para
absorver a energia elástica, ricocheteando as partículas e o grânulo cresce por camadas,
ou seja, não soma uma coesão nas partículas que já constituíam o grânulo com as novas
partículas menores, como se formasse uma casca (ENNIS et. al, 1991).
No caso de pós muito finos, pode iniciar o processo de granulação já no estágio
inercial. Como o número de Stokes aumenta, assim como o tamanho dos grânulos
durante o processo, acaba facilitando o regime em camadas, a depender da velocidade
de colisão, do tamanho dos grânulos e da viscosidade do ligante. A rugosidade das
partículas é uma variável de baixa precisão, a velocidade das colisões também não é
algo simples de se estimar. No caso de processos em tambor rotativo, pode ser utilizada
a Equação 4, que trará uma estimativa desse parâmetro (U).
𝑈 = 𝛼𝑅𝜔

(4)
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Onde:


R (m) é o diâmetro do tambor,



ω (rpm) é a velocidade de rotação,



α é uma constante numérica.

Estudos realizados com diferentes tipos de fertilizantes mostram os diferentes
estágios de granulação para as formulações estudadas. Adetayo et al., (1995) realizaram
o estudo de 3 tipos de fertilizantes: sulfato de amônio (AS), fosfato diamônio (DAP) e
fosfato monoamônio (MAP). Neste estudo, foi realizada a variação da umidade das
formulações no processo e levantada a cinética da granulação (distribuição
granulométrica por tempo de processo). Os autores puderam observar que esses
fertilizantes seguem os estágios da granulação, mas em umidades diferentes, pois as
matérias-primas possuem características que necessitam de mais ou menos umidade
para passar pelos estágios de formação dos grânulos. Naquele estudo, para o DAP, foi
necessária umidade de 2% para ocorrer o segundo estágio, já para o MAP foi necessária
umidade de 5% para obter o mesmo efeito. Entretanto, o AS se manteve no primeiro
estágio, independente da umidade utilizada.

3.2.3 Limite de crescimento dos grânulos
O limite de crescimento pode ser estimado por um novo adimensional, o número de
Stokes de deformação e quebra, Stdef. O crescimento do grânulo é interrompido quando
deformações e quebras ocorrem com maior frequência. O número de Stokes de
deformação e quebra nos traz a relação entre a energia cinética da colisão das partículas
pela energia plástica absorvida por unidade de força, relacionando as características do
processo de produção, como a energia na rotação do tambor, em relação às propriedades
mecânicas das partículas que estão sendo formadas. Este adimensional pode ser obtido
pela Equação 5 (RODRIGUES, 2012).

𝑆𝑡𝑑𝑒𝑓 =

𝜌𝑔 𝑈 2
2𝜏𝑏

(5)
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Onde:


ρg (kg/m3) é a densidade do grânulo,



U (m/s) é a velocidade das partículas,



𝜏𝑏 (Pa) é a tensão de corte requerida para deformação e quebra.

Estes adimensionais são muito úteis para estimar os estágios de granulação, mas
em estudos comparativos de crescimento de grânulos é necessária certa cautela, pois
há mais variáveis que devem ser consideradas que podem não depender desses
números, como a quantidade de líquido nos poros e disponível para contato na superfície
do grânulo, que tem ligação com a porosidade do grânulo e com a viscosidade do ligante.
Considerando que a velocidade (U) de colisão local é proporcional à taxa de cisalhamento
(γc) e ao tamanho da partícula (a*), Equação 6, e que o modelo de reologia tipo Power
Law é a aproximação da força gerada pela colisão de dois grânulos, Equação 7, a relação
do modelo Power Law pode ser obtida pelo tamanho limite da partícula, a*, e a taxa de
quebra no granulador, Equação 8 (RODRIGUES, 2012).
𝑈 ≈ 𝛾𝑐 𝑎

(6)

𝜏𝑏 = 𝑘𝛾𝑐 𝑛

(7)

𝑎∗ = 𝛾𝑐

𝑛
2

(( )−1)

+𝑐

(8)

Quanto maiores os aglomerados, maiores as chances de quebra, pois o momento
de força será maior e, quanto maior o grânulo, mais chances de falha dentro dele,
aumentando a probabilidade de quebra da estrutura.
Estudos realizados por van den Dries et. al. (2003) mostram que a quebra dos
grânulos interfere com a homogeneidade do produto final, uma vez que, nos processos
de aglomeração, crescimento e quebra ocorrem simultaneamente, gerando produtos
mais homogêneos. Quando as quebras ocorrem com baixa incidência, os problemas
gerados por falta de distribuição do aglomerante nos primeiros estágios do processo vão
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permanecer até o final, e diferentes características serão encontradas no produto por
falta de homogeneidade.
As grandes diferenças entre os regimes de coalescência e de quebra são
essencialmente a umidade e temperatura no sistema. Ambos são gerados com relação
à deformidade elástica-plástica, onde, durante o crescimento, os grânulos são
deformados, mas conseguem absorver toda a energia e o calor. Já no regime de quebra,
devido às características de umidade e temperatura, os grânulos perdem essa
característica de absorção de energia, causando as fraturas e quebras e,
consequentemente, limitando o crescimento (VERKOEIJEN; et. al., 2002).

3.2.4 Formação dos núcleos
No início da aglomeração, há o crescimento de pequenos grânulos, denominados
núcleos, onde as partículas se unem devido à tensão superficial do ligante por dois
mecanismos principalmente, como a distribuição e a imersão. Esses mecanismos
dependem do tamanho das gotas de ligante e do tamanho das partículas para acontecer
(RODRIGUES, 2012).
No mecanismo de dispersão, as partículas ficam totalmente cobertas pelo líquido
ligante, disperso no meio. Assim, as partículas podem colidir e se manter unidas por
pontes líquidas ocasionadas pelo ligante. Este mecanismo ocorre normalmente se as
gotas de líquido forem maiores que o tamanho das partículas secas, Figura 9a.
No mecanismo da imersão, as partículas ficam ao redor da gota de ligante e o
líquido concentrado no centro do núcleo, podendo ser controlado na forma de adição do
ligante no processo. Neste caso, o mecanismo ocorrerá quando o tamanho das gotas do
líquido for menor que o tamanho das partículas sólidas, Figura 9b.
𝐷𝑔𝑜𝑡𝑎
𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎
𝐷𝑔𝑜𝑡𝑎
𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎

≫ 1 → Mecanismo de Imersão é dominante

≪ 1 → Mecanismo de Dispersão é dominante
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Figura 9 -

Mecanismos de nucleação.

Fonte: Rodrigues (2012).
Legenda: a) distribuição e b) imersão.

3.2.5 Coalescência dos grânulos
A coalescência ocorre após o mecanismo de nucleação, onde já foram formados
pequenos aglomerados com excesso de líquido na superfície, permitindo maior
deformação plástica. Quando outras partículas colidem com os núcleos, é causada uma
deformação parcial aumentando assim a área superficial, auxiliando na união das
partículas. A taxa de coalescência depende da deformação e, outros aspectos, como
tamanho das partículas, energia cinética do grânulo e características físicas da mistura,
afetam o crescimento do grânulo também. Quando os núcleos são bem menores, os
grânulos formados podem ser mais resistentes, e por isto, podem apresentar menor
deformação, ocasionando um crescimento demorado. Outros fatores, como a rotação do
tambor interferem na energia cinética envolvida nos grânulos maiores, proporcionando
maior deformação. As características dos materiais também são fator importante; há
formulações que necessitam de maior energia e outras que necessitam de menor energia
para formar grânulos de boa especificação (LITSTER; ENNIS, 2004).
Em um estudo, Iveson e Litster (1998) realizaram experimentos propondo um
regime de crescimento muito mais rápido, proporcionando maior deformação nos
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grânulos com quantidade maior de ligante. A fragmentação das partículas em
crescimento ocorrerá se a colisão não gerar força suficiente para induzir a deformação
de elástica para plástica. Se a tensão plástica for gerada, a energia absorvida será maior,
relacionando com a energia de colisão, o que diminui as chances de quebra das pontes
já formadas. O principal ponto é quando ocorre a deformação, e o ligante migra para a
superfície dos aglomerados, pela deformação plástica, e assim formam-se as pontes por
coalescência, Figura 10.

Figura 10 - Crescimento por deformação plástica e coalescência.

Fonte: Rodrigues, (2012).

A Figura 10 mostra a representação de quando a tensão de colisão de impacto, 𝜎𝑖 ,
excede a tensão de deformação plástica, 𝜎𝑦 , aumentando assim a área de contato que,
na presença de quantidade suficiente de líquido ligante, favorecerá a coalescência.
Um adimensional que é usado nesses casos é o Número de Deformação, De,
conforme Equação 9. Onde ρg (kg/m3) representa a densidade do grânulo, U (m/s) é a
velocidade de colisão das partículas e Yg (Pa) é a dinâmica de tensão do grânulo.

𝐷𝑒 =

𝜌𝑔 𝑈 2
𝑌𝑔

(9)
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Em 1962, Rumpf (1962 apud Rodrigues, 2012), foi um dos primeiros a descrever a
resistência à tração de partículas individuais molhadas, que formam um grânulo, por
uma base teórica. Para isso, consideram-se partículas esféricas idênticas e que o
líquido está homogêneo no grânulo. Assim, a Equação 10 pode ser aplicada.

𝜎=𝐶

1−𝑋
𝑋

𝐹

(10)

Onde:


σ (kgf/cm2) representa a resistência média de grânulos molhados;



C é a constante de proporcionalidade;



X é a porosidade do grânulo;



F (Pa) é a força de uma única ponte líquida.

Para a variável F, considerando duas partículas esféricas unidas por um líquido,
essa tensão de ligação pode ser calculada pela Equação 11, levando em relevância a
tensão superficial do ligante e o ângulo de contato entre as partículas sólidas e o líquido
ligante.
𝐹 = 𝜋𝛾𝑑𝑝 𝑠𝑒𝑛2 𝜓 + 𝜋𝛾𝑑𝑝 𝑠𝑒𝑛𝜓 𝑠𝑒𝑛(𝜓 + 𝜃)

(11)

Sendo, γ (N/m) a tensão superficial do ligante, dp (m) o diâmetro da partícula, ψ (°)
o ângulo de preenchimento do ligante, que depende do volume da ponte líquida e θ (°) o
ângulo de contato entre o sólido e o líquido.
Os autores Iveson e Litster (1998) descrevem o crescimento como sendo dois tipos
básicos, quais sejam:
 Crescimento por taxa constante, onde o diâmetro médio dos grânulos que vão
sendo formados no processo aumenta em taxa constante,
 Crescimento por indução, onde neste caso, há um longo período de nucleação,
como se não houvesse crescimento, e em seguida há um aumento brusco no
diâmetro médio, com alta velocidade de crescimento dos grânulos.

36

O tipo de crescimento por taxa constante é favorecido em sistemas mais grosseiros,
utilizando-se de alta agitação que favorece o maior número de colisões e deformações
entre as partículas ou ainda, com a utilização de ligantes de baixa viscosidade. Já o tipo
de crescimento por indução pode ser favorecido em sistemas que se utilizam de pós
muito finos, ligantes com alta viscosidade e menor agitação (IVESON et. al., 2001).
A Figura 11 mostra os gráficos dos tipos de crescimento dos grânulos, utilizando-se
da distribuição granulométrica dos grânulos pelo tempo de granulação.

Figura 11 - Principais mecanismos de crescimento.

Fonte: Traduzido de Iveson et. al., (2001).
Legenda: a) crescimento constante e b) crescimento por indução.

Nas partículas com baixa deformação, a probabilidade de ocorrer coalescência
diminui, pois é necessário que haja ligante disponível na superfície para que ocorram
ligações por pontes mais fortes e consistentes (ADETAYO et al., 1993). A Figura 12
exemplifica essa condição.
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Figura 12 - Efeito da deformação dos grânulos na formação de pontes.

Fonte: Adaptado de Adetayo et. al., (1993).

3.2.6 Atrito e quebra
Alguns autores como Capes e Danckwerts (1965) e Sastry et al., (1977) (apud
Rodrigues, 2012) realizaram estudos sobre atrito e quebra em leito de granulação, onde
os grânulos de maior diâmetro tendem a moer os de menores diâmetros durante as
quedas dentro do equipamento. Assim, as partículas mais finas, resultantes das quebras
eram aderidas com maior probabilidade às partículas maiores. Van den Dries et al.,
(2003) sugerem que este comportamento mecânico traz maior homogeneidade e maior
dureza ao produto final, promovendo maior consolidação dos grânulos. Os grânulos
podem sofrer vários tipos de efeitos mecânicos, como a quebra, fratura, erosão, abrasão.
Estes efeitos estão ligados ao processo e às características do material, os grânulos
podem se desfazer completamente ou em partes, mantendo aglomerados. A Figura 13
representa como os grânulos podem se quebrar a partir do impacto, Figura 13a, e a partir
de compressão ou cisalhamento, Figura 13b.
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Figura 13 - Efeito da deformação dos grânulos na formação de pontes.

Fonte: Rodrigues (2012).

3.2.7 Crescimento em camadas
A granulação via úmida ocorre por diversos mecanismos e, se observar de forma
macro, serão encontrados mais dois mecanismos de granulação como o crescimento em
camadas e o crescimento em matriz (BERNARDES, 2006; SNOW, et al., 1999).
O crescimento por camadas ou layering, normalmente ocorre quando já há um
núcleo maior pré-formado, como em casos de reciclo de material grosseiro que passa
por moagem e retorna para a aglomeração, assim partículas menores e ligante são
depositados, formando camadas sobre essas partículas maiores. Estudos realizados por
Sinden (2010) mostraram que para que isto ocorra, o diâmetro das partículas maiores
deve estar entre 1,5 a 3,5 mm para o núcleo e, partículas abaixo de 250 m, para formar
as camadas na superfície. Uma desvantagem encontrada foi a geração de taxas altas de
reciclo, na faixa de 5:1 a 15:1.
A vantagem do crescimento por camadas é que os grânulos possuem menor
tendência ao empedramento em relação aos grânulos formados por aglomeração “sem
padrão”, considerando mesma umidade e também podem gerar distribuições
granulométricas mais estreitas durante o processo (SINDEN, 2010). As durezas dos
materiais também tendem a ser maiores; um estudo realizado pelo Centro Internacional
de Desenvolvimento de Fertilizantes (IFDC) mostraram um aumento significativo na

39

resistência a compressão dos fertilizantes produzidos pelo método de crescimento em
camadas, comparativamente ao processo de aglomeração sem a formação das camadas
(FERTILIZER MANUAL, 1998).
Segundo Kiiski (2011), o processo com tambor rotativo de aletas pode propiciar
maior tendência à formação de reciclo e, assim, gerar o crescimento por camadas e o
uso de menor quantidade de líquido aglomerante.
Estes mecanismos de crescimento granulação dependem dos equipamentos
utilizados que auxiliam o crescimento do grânulo, seja em forma de casca de cebola
(layering), Figura 14, ou em aglomeração sem padrão, Figura 15 (GRIFFIN, 2015).
Figura 14 - Aglomeração por “layering”.

Fonte: Griffin (2015).
Figura 15 - Processo de aglomeração (sem padrão).

Fonte: Griffin (2015).
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Os autores Benes e Dortmund (1991) propuseram uma relação entre o diâmetro
médio do granulado (dgranulado) (m) e o diâmetro médio das partículas de alimentação
(dalimentação) (m), conforme Equação 12.
𝑑

𝑘 = 𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

(12)

𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

A obtenção do fator “k” em valores abaixo de 2 indica que a aglomeração ocorrerá.
Já no caso de se obter valores próximos a 4,2, o processo de formação de camadas será
favorecido.

3.2.8 Consolidação dos grãos
A consolidação do grânulo consiste em sua compactação. Para tal, as partículas
dos grânulos vão se aproximando e diminuindo os espaços entre elas, podendo
aumentar a saturação de líquido ligante na superfície. Este efeito pode gerar a
coalescência, caso a saturação exceda o ponto crítico, formando uma gota.
Caso o crescimento dos grânulos ocorra pelo efeito da coalescência, durante a
consolidação pode ocasionar o aumento da tensão gerada e, assim diminuirá o
crescimento do grânulo. Ou, caso a consolidação incremente a saturação do grânulo
acima do ponto crítico, haverá a formação de uma pasta ou ‘gota’. Ou ainda, pode
ocasionar o crescimento do grânulo, caso a tensão seja reduzida, ocasionada pelo calor
interno liberado pelo trabalho quando houver deformação plástica. Autores como
Wildeboer et. al., (2005) consideram que quando o grânulo inicia sua consolidação, os
finos no processo podem ser consumidos pelo ligante que migrou para a superfície; para
isto, a taxa de crescimento se relaciona com a velocidade que a consolidação acontece,
sendo função do Número de Deformação de Stokes, St def. Na Figura 16 é possível
observar um esquema representando a consolidação dos grânulos.
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Figura 16 - Representação da consolidação e camada com finos.

Fonte: Rodrigues (2012).

3.3

Aglomerantes
Nos processos de aglomeração de sólidos, muitas vezes as partículas que se

deseja aglomerar por si só não são suficientes para formar o aglomerado, ou se
manterem unidas, ou garantir alguma resistência mecânica. Dessa forma, são utilizados
aglomerantes nas formulações, visando favorecer o processo de aglomeração e conferir
resistência mecânica ao aglomerado. Dentre os processos de aglomeração, o que mais
utiliza aglomerantes é o processo de aglomeração via úmida, em disco rotativo ou tambor
onde é necessário a adição de água durante o processo para promover a aproximação
das partículas, junto de um aglomerante. Um exemplo, é a indústria de mineração de
ferro que faz uso de aglomerantes, pois apenas com a água, as partículas não terão
coesão suficiente para se manterem unidas. A água promove uma tensão denominada
de tensão neutra e após a secagem as partículas dos minérios não se manteriam
aglomerados, pois essa tensão da água acaba não sendo suficiente, necessitando a
adição de um aglomerante para aumentar a tensão de coesão entre as partículas e as
manterem unidas. Após a aglomeração, as pelotas de minérios passam por processo
térmico de secagem, nesse processo a água é evaporada e o aglomerante precisa
cumprir o papel de manter as partículas unidas, com o aumento da temperatura, as
partículas podem chegar a sinterizar e dependendo o tipo do aglomerante ele pode ser
degradado, e a aglomeração se mantém pela sinterização (EISELE; KAWATRA, 2003;
MORAES, 2014).
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Os aglomerantes são, portanto, qualquer aditivo capaz de aglutinar partículas. A
seleção destes irá depender do material que se deseja aglomerar. Os tipos de
aglomerantes foram categorizados conforme sua forma de atuação, sendo filme inativo,
filme químico, matriz inativa, matriz química e reação química. Cada uma das categorias
está descrita a seguir (EISELE; KAWATRA, 2003):
Filme inativo: os aglomerantes que formam um filme inativo são aqueles que
formam uma camada sobre as partículas e aglomeram por forças capilares, ou por
adesão ou coesão e são normalmente reversíveis.
Filme químico: esse tipo de aglomerante sofre uma reação química na superfície
das partículas e enrijece, assim esse tipo de aglomeração é normalmente irreversível.
Matriz inativa: as ligações desse tipo de aglomerante são normalmente reversíveis
com aquecimento. São formadas por uma película não contínua em contato com as
partículas, podendo ser alcatrão, ou piche ou cera que formam emulsões líquidas e após
resfriamento ou secagem se tornam sólidos. Muitas vezes, necessitam de alta
concentração de aglomerante e altas pressões para compactação.
Matriz química: esse tipo normalmente possui ligações irreversíveis, esses
aglomerantes formam uma película nas partículas e sofrem reação química, enrijecendo
as ligações.
Reação química: o aglomerante neste caso também sofre uma reação química, mas
com as partículas que estão sendo aglomeradas, formando ligações bem fortes.
Durante os processos de aglomeração, o aditivo aglomerante pode ser classificado
em mais de uma categoria a depender de suas dosagens, a Tabela 2 elenca alguns
materiais aglomerantes e sua classificação.
Tabela 2 -

Exemplos de materiais aglomerantes e suas classificações.

Filme inativo

Filme químico

Matriz inativa

Matriz química

Reação química

Água

Silicato de
sódio + CO2

Breu de alcatrão
de carvão

Cal viva + água

Água (dissolve
parcialmente ou
reage com muitos
materiais)

Álcool

Silicato de
sódio + ácido
diluído

Asfalto de
petróleo

Cal hidratada +
CO2

Ácido sulfúrico
diluído (reage com
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Óleos

Silicato de
sódio + Cal

Cera de carnaúba Cal + Melaços

Argila Bentonita

Parafina

Cimento
Portland + água

Argila atapulgita

Cera

Gesso de Paris
+ água

Silicato de
sódio
Silicato de
potássio
Lignosulfonato
de sódio
Lignosulfonato
de cálcio
Lignosulfonato
de amônia
Álcool
polivinílico
Melaço

Alcatrão de
madeira

Amido de milho

Gilsonita
Resinas
Argila Bentonita
Argila atapulgita
Amido de milho
Açúcar seco
Lignosulfonatos
secos

Amido de
Alumina coloidal
tapioca
Farinha de trigo
Sílica coloidal
Amido de
Estearatos de
batata
metal
Caseína
Glicose
Dextrina
Sais
Sulfatos
Alginatos
Colas
Goma arábica
Borato de sódio
Terra de Fuller
Fonte: Eisele e Kawatra (2003) traduzido pela autora.

álcalis semisolúveis)
Ácido fosfórico
diluído (reage com
álcalis semisolúveis)
Magnetita e água
(a magnetita oxida
e recristaliza)
Cloreto de
magnésio (o
magnésio hidrolisa
para óxido)
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Os aglomerantes também podem ser divididos em classes por tipo de material,
como argilas e minerais coloidais, polímeros e fibras orgânicas, cimentos e materiais
cimentícios, sais e precipitados, polímeros inorgânicos. Cada uma dessas classes possui
características diferentes e pode apresentar vantagens e desvantagens dependendo da
aplicação. Um exemplo é o da indústria de minério de ferro, onde usando a bentonita,
que é uma argila, como aglomerante, as pelotas apresentaram ganho de resistência, mas
em testes com glicose reduziu a resistência, devido ao aumento da porosidade das
pelotas, o que não significa dizer que a glicose não pode funcionar com outro material
e/ou processo (EISELE; KAWATRA, 2003).
Os efeitos dos aglomerantes nos aglomerados se devem aos tipos de ligações que
promovem e possuem forças de diversas magnitudes, variando também com o tamanho
de partícula que se deseja aglomerar. Na Figura 17, é possível observar que para
qualquer tipo de ligação, a força vai diminuindo conforme aumenta o diâmetro das
partículas. Portanto, o tamanho de partículas exerce grande influência no resultado final.

Figura 17 - Representação da força de ligação dos tipos de ligações versus tamanho de
partícula.

Fonte: Eisele e Kawatra (2003).
Legenda: A) forças de van der Waals, magnéticas ou eletrostáticas, B) forças capilares de fase
líquida, C) forças de adesão e coesão, D) forças de entrelaçamento mecânico.

3.3.1 Bentonita
A bentonita é uma argila pertencente à classe dos minerais filosilicatos ou
“Phyllosilicates”, onde “Phylo” vem do grego com significado de “folha”. Isto se deve ao
fato de que essa classe de minerais possui estruturas de escamas que podem expandir
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quando entram em contato com umidade, são lâminas tetraédricas de SiO4 que
neutralizam os excessos de cargas. Quando molhadas, essas lâminas se expandem e
quando secam, as lâminas contraem e podem ficar ligadas mecanicamente ou
eletrostaticamente uma nas outras, formando uma película na superfície de outros
materiais, tendo a função de aglomerantes. Para isso, as bentonitas precisam apresentar
algumas características como alta capacidade de absorção de água, o que também
contribui para elevar a viscosidade do líquido entre as partículas do granulado, auxiliando
a plasticidade do produto para ser moldado durante o processo. O tipo de bentonita que
melhor atende a essa característica é a bentonita sódica; as bentonitas cálcicas não
possuem grau de inchamento elevado. Outro ponto é que durante a secagem de alguns
produtos como minério de ferro, os componentes de cálcio e sódio que compõem as
bentonitas ajudam a diminuir a temperatura de fusão de alguns minerais que pode ajudar
a formar pontes por sinterização. A Figura 18 exemplifica como a bentonita age como
aglomerante (EISELE; KAWATRA, 2003).

Figura 18 - Representação da atuação das bentonitas como aglomerantes.

Fonte: Eisele e Kawatra (2003).

A bentonita é largamente utilizada como aglomerante na indústria de fertilizantes,
mineração, fundição, dentre outros. Na indústria de fundição, seu uso é comum, visto que
as areias de fundição são materiais silicosos que dificultam a aglomeração e precisam
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resistir a altas temperaturas, desta forma a bentonita desemeonha o papel de formar
ligações resistentes para esta aplicação. A Tabela 3 mostra os resultados de um estudo
sobre os tipos de bentonitas para a fundição. Como as argilas são minerais de diversas
origens, possuem composições e características diferentes, assim os resultados também
não são os mesmos, apresentando diferenças significativas entre os resultados em
alguns testes (SANTOS, 1992).
Tabela 3 -

Resultados obtidos com bentonita em testes para areia de fundição.

Argila

Porcentagem da
argila
Corpos de prova
úmidos
Umidade (%)
Permeabilidade
(AFS)
Resistência à
compressão
(kgf/cm²)
Deformação (%)
Dureza (AFS)
Escoabilidade
(AFS)
Corpos de prova
secos 3 horas a
100 °C
Permeabilidade
(AFS)
Resistência à
compressão
(kgf/cm²)
Dureza (AFS)

Bentonita
Sódica

Bentonita
cálcica

Norteamericana

norteamericana

5%

Bentonita de
cálcica norteamericana.
Panther Creek

Bentonita de
Ponte Alta,
natural

Bentonita de
Ponte Alta,
sódica

5%

5%

5%

5%

10%

3,2

3,4

2,4

3

3,4

3,4

70

70

70

80

60

60

0,57

0,42

0,64

0,61

0,32

1,1

1,5

1,2

1,1

2,4

1,5

1,8

82

75

91

83

63

85

89

79

88

83

78

78

n. det.

n. det.

90

100

70

70

5,3

2,47

4,75

5,04

2,04

2,11

n. det.

n. det.

24

33

23

23

Fonte: Trecho de resultados apenas para bentonitas extraído do livro de Santos (1992).

A bentonita é também o aglomerante mais utilizado em processos de aglomeração
de minério de ferro, desde que esse processo passou a ser utilizado, na década de 1950,
pois seu custo é baixo e com a formação de pontes cerâmicas, confere resistência as
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pelotas durante o processo de queima. Um fator negativo no uso desse aglomerante
inorgânico é a formação de escória durante a produção de ferro e aço, elevando o custo
energético de processos posteriores (MORAES; LIMA; RIBEIRO, 2018).

3.3.2 Amido
O amido é um material natural, é um polímero D-glicose com cadeias ramificadas
(amilopectina) ou cadeias sem ramificação (amilose). Possui aspecto de um pó na cor
branca, e seus grãos ficam na faixa de 2 µm a 150 µm. Ele é utilizado como aglomerante
por suas características renováveis, biodegradável de baixo custo, promove boa
plasticidade quando adicionado um agente plastificante como a água ou a glicerina ou
sorbitol e apesar de ser um bioplástico, sua temperatura de fusão fica na faixa entre 90°C
e 180°C, sendo aplicado em processos de extrusão. Os amidos podem ser obtidos a
partir do milho, do arroz, da batata, e sua morfologia é dependente de sua origem. Em
geral, o amido de milho é o mais utilizado como aglomerante por apresentar maior poder
de aglomeração e custo mais baixo. As desvantagens do amido estão nas características
de baixa resistência mecânica comparado aos polímeros sintéticos (BUMANIS et al.,
2020; TUMURULU et al., 2010).
O amido pode ser usado in natura ou modificado e as formas de modificação podem
ser químicas, físicas ou enzimáticas. A modificação do amido contribui para a melhoria
das características de resistência física, resistência térmica, aumentando a estabilidade
de emulsões. Os amidos são comercializados com diversas características e seu uso
como aglomerante é feito de forma experimental, avaliando as características do
aglomerante com o material que será aglomerado (BOROWSKI et al., 2017).
O interesse pelo uso de materiais biodegradáveis vem crescendo e sendo explorado
também pela indústria da construção. O estudo de Sandrine et al., (2015), explorou
modificações do amido para aumentar a resistência mecânica em aplicações na área de
construção civil e obteve resultados satisfatórios com a adição de 1% de NaOH.
O estudo publicado por Ye et al. (2018) mostrou as mudanças da estrutura do amido
ao ser utilizado em processos de extrusão, sendo o amido com características de
grânulos parcialmente cristalinos, que podem passar por processo de gelatinização, onde
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o amido é misturado em água e com temperatura sofre esse processo, muito realizado
na indústria alimentícia. Quando o amido é utilizado em extrusoras, junto de água, ele irá
absorver a água, irá inchar, se quebrar e degradar, alterando a estrutura do amido. Esta
estrutura se torna parcialmente cristalina. Estudos mostram que o a cristalinidade do
amido após extrusão possui relação com a razão de amilose e amilopectina, quando o
amido de milho possui maior teor de amilose, ele retém mais da sua cristalinidade, mas
quando no teor de amilopectina é mais baixo, ele torna-se amorfo após o processamento
em extrusoras nas mesmas condições. Outros estudos mostram que quanto mais for
mantida a cristalinidade do amido, o produto final pode absorver menos água do
ambiente. Na Figura 19, há a representação da alteração do amido, entrando em sua
forma granular, podendo apresentar diversos formatos dependendo de sua origem,
passando pela extrusão, onde irá gelatinizar, degradar, as moléculas irão se reassociar
formando uma nova estrutura que possui aspecto de favo de mel.

Figura 19 - Representação da alteração da estrutura do amido após processo de extrusão.

Fonte: Ye et al. (2018).

Dentre os estudos que mostram o efeito do amido como aglomerante, pode-se
tomar como exemplo, do trabalho realizado por Borowski et al. (2017), com testes de
amidos nas condições in natura e modificado para uso de aglomerante em briquetes de
carvão, mostrando que o amido obteve bons resultados para este produto em relação à
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resistência mecânica e propriedades físicas, mas para esta aplicação, o amido também
interfere nas características de queima do carvão, onde o amido in natura se mostrou
inferior. Neste exemplo, pode-se verificar que os aglomerantes também podem interferir
em propriedades que vão além da aglomeração, e, portanto, é necessário avaliar todos
os aspectos dos aglomerados que se deseja obter.
Além das características que o aglomerante confere ao produto final, também há
aspectos que auxiliam o processo de produção, onde o amido por ser um plastificante,
auxilia na lubrificação dos equipamentos que envolvem atrito, como as extrusoras e
peletizadoras. Esses processos podem liberar calor, podem usar água, e até o
cisalhamento infere nas características do amido que podem trazer benefícios aos
processos também (TUMURULU et al., 2010).

3.3.3 Silicato de sódio
Os silicatos de sódio fazem parte da classe de polímeros inorgânicos, possuindo
moléculas de cadeias complexas e redes reticuladas que fazem o papel na aglomeração.
São formados por quartzo de fusão com carbonato de sódio; o vidro gerado é então
dissolvido em água com alta pressão, formando ácidos salicílicos solúveis em água.
Assim como os demais aglomerantes apresentados, este também possui características
diferentes de acordo com sua constituição em função da proporção de SiO2 e Na2O.
Quando esta razão SiO2:Na2O possui valor de 3,22, é chamado de neutro. Quando a
razão é menor, ou seja, menor a quantidade de SiO2 e maior de Na2O, é chamado de
alcalino. Sua fórmula é notada como Na2O SiO2 x H2O (EISELE; KAWATRA, 2003).
Uma aplicação usual para os silicatos de sódio como aglomerante é na área
confecção de moldes de areias de fundição. Os silicatos de sódio fazem o papel de união
das partículas por meio de ligações de sílica gel precipitada, silicato de sódio e ácidos
silícicos e quando submetido a cura por temperatura ou por contato com dióxido de
carbono, ocorre a polimerização do ácido polissilícico. A reação a seguir mostra como
ocorre idealmente quando em contato com dióxido de carbono:
Na2O.SiO2.H2O + CO2 + H2O Si(OH)4 + Na2CO3
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A reação apresentada na Figura 20 mostra como o Si(OH)4 forma o ácido
polissilicico após polimerização.

Figura 20 - Representação da formação de ácido polissilicico.

Fonte: Eisele e Kawatra (2003).

Após essas reações é que o ácido polissilícico atua na aglomeração, com a ajuda
do carbonato de sódio. Ou, caso a cura se dê por tratamento térmico, a polimerização
ocorre por desidratação, quando a água da molécula é evaporada, a ligação ocorre de
forma vítrea, com altas resistências. Na Tabela 4 é possível observar o efeito do silicato
de sódio em diferentes razões de SiO2:Na2O, na concentração de 1,5% em massa frente
à dosagem de areia, mostrando diferentes resultados de resistência (EISELE;
KAWATRA, 2003).
Tabela 4 -

Estudo com silicato de sódio como aglomerante em areia para fundição.

413 kPa

Cura por CO2 (2 –
5 s) + ar quente
(150°C / 5 min)
210 kPa

2551 kPa

345 kPa

210 kPa

2344 kPa

2482 kPa

345 kPa

50 kPa

2206 kPa

2413 kPa

69 kPa

0 kPa

0 kPa

0 kPa

Razão de
silicato
(SiO2:Na2O)
2,0

Cura por microondas (6 kw / 5
min)
2482 kPa

Cura por ar
quente (150°C / 5
min)
2758 kPa

2,4

2344 kPa

2,58
3,22

3,75
2000 kPa
2068 kPa
Fonte: Eisele e Kawatra (2003) adaptado pela autora.

Cura por CO2
(10 – 15 s)

Para evidenciar a diferença entre os silicatos devido as razões de SiO 2:Na2O, a
Figura 21 mostra as estruturas para duas diferentes razões de proporção, em estudo
publicado por Song et al. (2021), onde foi avaliada a causa de absorção da umidade pelo
silicato de sódio usado como aglomerante em areias de fundição.
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Figura 21 - Representação das cadeias formadas por silicatos de sódio de diferentes razões de
SiO2.

Fonte: Song et al. (2021).
Legenda: a) razão de 2 e b) razão de 4.

3.4 Processos de aglomeração
As tecnologias para aumento de tamanho ou “size enlargement”, do inglês, incluem
vários processos que unem propositalmente pequenas partículas em grandes massas
permanentes, nas quais as unidades primárias iniciais ainda são identificáveis. Durante
um processo de aglomeração, vários aspectos devem ser levados em consideração,
sejam relativos a tecnologia utilizada, como também em relação aos materiais que se
deseja aglomerar. Na Figura 22, pode-se observar um esquema dos aspectos que
envolvem processos de aglomeração (SNOW, et al., 1999; TUMURULU et al., 2010).
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Figura 22 - Representação da consolidação e camada com finos.

Fonte: Adaptado de Tumulutu et al., (2010).

Como exemplo de aplicação destes métodos, os principais processos de
aglomeração na indústria de mineração são a pelotização (granulação via úmida),
normalmente usada para finos concentrados de minérios; a sinterização (por fusão,
pontes de óxidos e cerâmicas) é empregada na indústria siderúrgica e, a briquetagem
(por pressão), utilizada no processo de aproveitamento de carvão e também de minério
de ferro para redução direta. Na indústria de fertilizantes as tecnologias mais comuns são
tambores e discos rotativos. Há, também, processos que usam torres de perolação como
na produção de ureia. Outros exemplos e características encontram-se na Tabela 5
(SAMPAIO; COSTA; ANDRADE, 2007; SNOW, et al., 1999).
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Tabela 5 -

Processos de aglomeração e suas características.
Método

Granuladores por
tombamento
Tambores
Discos
Granuladores por mistura
Intensivo - contínuo (ex.
Misturador Shugi)
Intensivo - batelada (ex.
Misturador de pás)
Granuladores fluidizados
Leito fluidizado

Tamanho do
produto
(mm)

Densidade
do grânulo

Escala de
operação

Comentários
adicionais

Aplicações típicas

0,5 to 20

Moderada

0,5-800 t/h

Grânulos muito
esféricos

Fertilizantes, minério de
ferro, minérios ferrosos,
químcos agrícolas

0,1 to 2

Baixa - Alta

0,1 to 2

Alta

Mais de 50
t/h
Mais de 500
kg/batelada

Lida bem com
materiais muito
coesos, tanto em
batelada quanto
contínuo

Químicos, detergentes,
argilas, negro de fumo
Farmacêutico, cerâmica

100-900
kg/batelada
50 t
contínuo

Flexível,
relativamente fácil
de escalar, difícil
para pós coesos,
bom para
aplicação de
revestimento

Continuo: fertilizantes,
sais inorgânicos,
detergentes

Aplicação em
camadas e
revestimentos

Farmacêutico, químicos
agrícolas

0,1 to 2

Leito “Spouted”

Baixa
(aglomerado)
Moderada
(em
camadas)

Recobridores “Wurster”

Granuladores centrífugos

0,3 to 3

Moderada Alta

Métodos por spray
Secagem por Spray

0,05 to 0,5

Baixa

Mais de 200
kg/batelada

Morfologia de pós
por secagem por

Batelada: farmacêutico,
químicos agrícolas,
rejeitos nucleares
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Perolação

0,7 to 2

Extrusão
Máquina de briquetagem

>0,5
>1

Prensa de tabletes
Prensa de moldagem
Moinho de peletes

10

Processos térmicos
Sinterização

Sistemas líquidos
Umedecimento imiscível
em misturadores

Comida instantâneas,
tinturas. detergentes,
cerâmicas
Ureia, nitrato de amônio

Distribuições de
tamanho muito
estreitas, muito
sensíveis ao fluxo
de pó e
propriedades
mecânicas

Farmacêutico,
catalisadoras, químicos
inorgânicos,
performance de
plásticos químicos
orgânicos, partes
metálicas, cerâmicas,
minerais de argila,
comida de animais

Moderada

Alta – Muito
alta

Compactação por pressão

spray pode variar
amplamente

Mais de 5 t/h
Mais de 50
t/h
Mais de 1 t/h

2 to 50

Alta – Muito
alta

Mais de 100
t/h

Ligações mais
fortes

Minério ferroso & nãoferroso, minerais de
clínquer de cimento,
cerâmicas

<0,3

Baixa

Mais de 10
t/h

Processamento
úmido com base
nas propriedades
de floculação das
partículas de
alimentação

Remoção de finos de
carvão, fuligem e óleo
da água
Dicarbeto de metal,
hidrogéis de sílica

Processos Sol-gel

Floculação de peletes
Fonte: Richardson; Harker and Backhurst (2002) traduzido pela autora.

Resíduos de lodo e
lama
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3.4.1 Granulação
Esta técnica consiste no “tombamento” ou mistura das partículas que são
alimentadas no equipamento e com elas o aglomerante e a água, para a formação dos
grânulos ou pelotas. Normalmente, os processos para formação de estruturas por
aglomeração (sem padrão) são de mistura intensiva, como misturadores de pinos em alta
rotação. Este processo dificulta a obtenção de grânulos esféricos, os quais, dependendo
da aplicação, necessitam de processos adicionais para proporcionar esfericidade aos
grânulos. Neste contexto, equipamentos como tambor granulador e prato rotativo são
importantes, formando estruturas como os de “layering” proporcionando produtos de
maior esfericidade (SNOW, et al., 1999).
A Figura 23 apresenta exemplos de equipamentos, tais como o tambor rotativo na
Figura 23a, o disco rotativo na Figura 4b e o misturador de pinos na Figura 23c,
equipamentos muito utilizados nas indústrias mineral e fertilizantes (FEECO
INTERNATIONAL, 2018).

Figura 23 - Equipamentos de granulação.

Fonte: FEECO International (2018).
Legenda: a) Tambor rotativo, b) Disco rotativo e c) Misturador de pinos.

3.4.2 Tambor rotativo e disco rotativo
Equipamentos como tambor e disco rotativos proporcionam o crescimento do
grânulo por meio da equalização das forças centrífugas e da gravidade. A aplicação é
vasta, podendo ser utilizado por empresas de diferentes ramos, como por exemplo,
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indústrias farmacêuticas, indústria de minério de ferro, indústria de fins agrícolas, dentre
outros (SNOW et al., 1999).
Os grânulos produzidos ficam na faixa de 1 mm a 20 mm de diâmetro. São
equipamentos que operam em regime contínuo de alimentação de matérias-primas
sólidas e líquidas, podendo trabalhar com altas capacidades de produção. Para uma
produção de 100 t/h, um tambor poderá ter 4 m de diâmetro, por exemplo. A Tabela 6
apresenta algumas capacidades aproximadas de acordo com as dimensões do tambor.
O produto produzido em tambor ou disco possui maior esfericidade quando
comparado aos produtos produzidos por misturadores intensivos, por exemplo. Isto
porque a rotação do equipamento com aletas internas, no caso do tambor, promove a
elevação das partículas e em seguida elas caem formando uma cortina, esse movimento
ocorre de forma contínua no interior do equipamento, permitindo a formação de partículas
com melhor esfericidade (KIRK-OTHMER, 1997; SNOW et al., 1999).
Tabela 6 -

Dimensões e capacidades aproximadas de tambor granulador.

Diâmetro Comprimento Potência Rotação
(ft)
(ft)
(hp)
(rpm)
Granulação de fertilizantes
10
15
10 - 17
12
25
9 - 16
14
30
9 - 15
14
60
20 - 14
16
75
20 - 14
20
150
7 - 12
Pelotização de minério de ferro
9
31
60
12 - 14
10
31
60
12 - 14
12
33
75
10
Fonte: SNOW et al., (1999).
5
6
7
8
8
10

Capacidade
aproximada
(ton/h)
7,5
10
20
25
40
50
54
65
98

Os discos rotativos são chapas planas inclinadas, que possuem profundidade para
reter os aglomerados em suas bordas laterais e, também, possuem raspadores para
retirar a camada de material que fica aderida à superfície do equipamento, conforme a
alimentação de matérias-primas é realizada. Este processo é conhecido também como
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aglomeração por tombamento, devido ao padrão de fluxo do material dentro do
equipamento. A Figura 24 mostra como o fluxo se comporta durante o processo.
Conforme os grânulos vão crescendo, os mais pesados sobem até o topo do disco e
saem do equipamento para seguir o fluxo do processo, é uma segregação natural do
tamanho de partículas. A eficiência deste processo também se deve ao local de aplicação
do líquido aglomerante se, por exemplo, o líquido for aplicado na posição das 3 horas
(conforme Figura 24), e a alimentação de pó é realizada próximo à posição das 5 horas,
o pó seco irá aglomerar nas sementes já formadas e as fará descer. Ao caminhar para a
região das 6 horas, as sementes que ganharam mais massa com as novas partículas
aderidas serão compactadas no fundo do leito ou serão divididas por atrito, e assim
causando o crescimento. Com as alimentações desta forma, os aglomerados formados
serão relativamente pequenos, depende da aplicação. Se a alimentação de líquidos for
realizada próximo à posição de 11 horas e os sólidos alimentados próximo à posição de
6 horas, com turbulência, os aglomerados terão maior granulometria. Este processo foi
desenvolvido em meados do século 20 para produção de fertilizantes e, por suas
características, se difundiu para outras áreas também (PIETSCH, 2002; SNOW et al.,
1999).
A técnica de aglomeração de minério de ferro começou no Brasil, na década de 60,
através da Companhia Vale do Rio Doce, atualmente Vale S.A., que, junto do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, sob orientação do professor
Carlos Dias Brosch, estudaram e desenvolveram este método que resultou no projeto da
usina de pelotização, localizada em Vitória, ES, posta em operação no ano de 1969
(LIMA, 1991)
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Figura 24 - Esquema do padrão de fluxo do material durante processo no disco rotativo.

Fonte: Pietsch (2002) traduzido.

A velocidade de rotação destes equipamentos precisa ser avaliada calculando a
velocidade crítica, que corresponde à velocidade na qual uma partícula é mantida
estacionária no equipamento com pela ação da força centrípeta. Para este cálculo, a
Equação 13 é utilizada (SNOW et al., 1999).

𝑔 𝑠𝑖𝑛∅

𝑁𝑐 = √ 2𝜋2𝐷

(13)

Sendo:


Nc a velocidade crítica,



g é a aceleração da gravidade,



∅ é o ângulo de inclinação do equipamento,



D é o diâmetro do disco.

Valores típicos ficam na faixa de 50% a 75% da velocidade crítica, utilizando
ângulos de inclinação de 45° a 55°. Caso a velocidade esteja alta demais, os grânulos
serão jogados para fora do equipamento e, se for muito baixa, o material irá deslizar pelo
equipamento. Enquanto os sólidos são adicionados no disco, com o equipamento em
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rotação as partículas menos úmidas vão para o fundo do disco, com a adição de água
essas partículas menos úmidas vão sendo umedecidas e ao entrar em contato com
outras partículas, se iniciam os processos de nucleação e crescimento. Com mais
partículas se unindo a esses núcleos, os grânulos vão se formando, aumentando de
diâmetro e assumindo formas mais esféricas a partir do tempo em que ficam no
equipamento em rotação. Com o aumento de tamanho dos grânulos, o coeficiente de
atrito vai diminuindo e a força centrífuga eleva as partículas para o topo do disco, fazendo
um trajeto maior dentro do equipamento até que saiam, indo para a sequência do
processo (MORAES; LIMA; RIBEIRO, 2018; SNOW et al., 1999).
As matérias-primas podem ser adicionadas já úmidas ou secas e com aspersão de
líquidos no equipamento. No caso de tambores, uma vareta de aspersão é introduzida
ao centro do equipamento e, no caso de discos, bicos aspersores ficam na frente do
disco, aspergindo no material o líquido alimentado continuamente. A rotação do disco
auxilia na formação das sementes ou núcleos de pó umedecido, formando esferas que
vão crescendo, conforme mais pó fino é alimentado e umedecido, como se fossem “bolas
de neve”, até que elas aumentem de tamanho e saiam do disco ou tambor. Após a
formação desses grânulos, o peneiramento é necessário para separação granulométrica
do produto. Os grânulos acima da granulometria desejada podem passar por processo
de desagregação sendo reciclados ao processo, junto com os grânulos abaixo da
granulometria. Normalmente, para fertilizantes, a razão de reciclo, que significa a
quantidade de material reciclado frente à quantidade de produto acabado, pode ficar
entre 1:3 a 1:6, dependendo das características dos materiais em processamento. A
Figura 25 exemplifica como funciona o reciclo utilizando um tambor rotativo, mas o
mesmo é válido para o disco rotativo (SNOW et al., 1999; TUMURULU et al., 2010).
Nesses equipamentos, o crescimento dos grânulos em camadas é favorecido, muito
devido a esse reciclo gerado no sistema que retorna partículas de aglomerados menores,
as quais são úteis como sementes, e a adição de matéria-prima nova em pó fino e de
aglomerantes, formam as cascas do grânulo. Outro aspecto de tambor rotativo é que
podem utilizar um anel de retenção na saída do tambor para aumentar o tempo de
residência do produto. O grau de enchimento de um tambor precisa estar na faixa de 20%
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a 30% de sua capacidade para que o processo ocorra da melhor forma (KIRK-OTHMER,
1997; SCHERER et al., 2000).

Figura 25 - Esquema de processo em tambor rotativo.

Fonte: traduzido de Kirk-Othmer (1997).

Os mecanismos de aglomeração são variados de acordo com as matérias-primas e
podem ser intensificados, na via úmida, pelo processo de secagem. Principalmente,
quando há materiais solúveis ou reação no material a ser aglomerado. Na Figura 26,
pode-se observar como o efeito da secagem ocorre (BERNARDES, 2006).
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Figura 26 - Efeito da secagem na aglomeração.

Fonte: Bernardes (2006).

A secagem intensifica as pontes de ligação entre as partículas da massa, muitas
vezes também são utilizados agentes de aglomeração. As formas funicular e pendular
propiciam a formação de poros, que no caso de fertilizantes é muito útil, pois o grânulo
precisa apresentar rigidez e resistência à compressão durante o manuseio, transporte e
armazenagem, mas precisa desagregar no solo quando entrar em contato com a água
(BERNARDES, 2006).

3.4.3 Aglomeração por compactação
A aglomeração por compactação é largamente utilizada na indústria de biomassa,
de ração animal e farmacêutica. O princípio do processo, como o próprio nome já diz, é
a compactação, e o resultado desta técnica depende da transmissão de força externa
que o equipamento é capaz de aplicar e a característica do material de consolidar
ligações durante o processo de compressão e mantê-las depois que o processo é
finalizado, na descompressão. Existe uma ampla gama de equipamentos para este fim,
sendo que os mais comuns são as extrusoras, briquetadeiras de rolos, prensas de pistão
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hidráulico e peletizadora. Estes equipamentos possuem características diferentes
dependendo do tipo de aplicação, onde os produtos acabam com características de maior
densidade em relação a métodos que utilizam de agitação, por exemplo, (KIRKOTHMER, 1997, SNOW et al., 1999).
Nesta categoria de aglomeração de finos, os equipamentos podem ser classificados
em duas subdivisões de processos. O primeiro atende aos equipamentos que atuam por
pressão confinada, que são de alta pressão, os exemplos são equipamentos como pistão,
briquetadeiras de rolos, moldagem e compressão, onde os materiais são aglomerados
por pressão dentro de moldes fechados. A outra classe é das extrusoras, equipamentos
de baixa pressão, onde o material é aglomerado através de uma matriz e além de
pressão, o material sofre mistura na câmara e cisalhamento no momento de passar pela
matriz. Os exemplos de equipamentos são as próprias extrusoras e peletizadoras (SNOW
et al., 1999).

3.4.4 Peletizadora
Este equipamento foi originalmente desenvolvido para a indústria de ração animal
e vem sendo difundida para outros produtos diversos. Equipamentos que utilizam a
compressão produzem aglomerados de partículas aplicando forças ao material em um
espaço confinado. Entre as diferentes tecnologias de compressão, estão as
peletizadoras. Estas são compostas basicamente por um silo, uma rosca de alimentação
que também desempenha a função de pré-compactação e a câmara de peletização
propriamente dita. Na câmara de compactação há uma matriz perfurada e rolos que giram
sobre o material que será pressionado contra os orifícios da matriz. Após a matriz há uma
faca de corte para ajustar o comprimento do pellet desejado. Na Figura 27 podem ser
observados os tipos de matrizes, sendo que os dois principais são o de placa horizontal,
Figura 27a, e de matriz circular, Figura 27b. A matriz de placa plana é fixa e perfurada,
com rolos atuando em sua superfície, pressionando o material contra os orifícios. Estes
rolos podem estar lado a lado ou, um ou mais rolos pequenos, podem ser inseridos dentro
de um rolo maior. Já a matriz circular tem forma de um anel, onde os rolos ficam na parte
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interna, compactando o material através dessa matriz. Neste caso, a matriz é rotativa
(KIRK-OTHMER, 1997; PIETSCH, 2003).

Figura 27 - Ilustração dos tipos de peletizadoras.

Fonte: a) EDUARDO SOFFIONI (2015), b) KIRK-OTHMER (1997).
Legenda: a) peletizadora de matriz plana e b) peletizadora de matriz cilíndrica

Na Figura 27b é possível observar a matriz com os orifícios pelos quais o material
será moldado por compressão contra essa peça. Logo após a matriz, há uma faca de
corte, para que os pellets saiam no tamanho desejado (EDUARDO SOFFIONI, 2015).
A matéria-prima ao ser alimentada à câmara de peletização acaba sendo distribuída
no interior onde os rolos irão comprimir o material contra a matriz. No caso da matriz em
anel, a própria matriz gira com o motor dela, assim, o atrito gerado entre a matriz, as
matérias-primas e os rolos, ocasiona o giro também dos rolos, sem que haja necessidade
de motor adicional para este equipamento, conforme as setas vermelhas indicam na
Figura 9. Neste processo, durante a compressão, a fricção de todos os itens que
compõem o sistema gera calor e a temperatura do material pode ultrapassar os 100°C.
Essa temperatura também auxilia na diminuição da umidade dos pellets, com a
evaporação da água (NIELSEN et al., 2020).
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Figura 28 - Sentido de rotação da matriz e dos rolos compressores.

Fonte: Nielsen et al., (2020) traduzido pela autora.

A resistência à compressão também pode ser denominada de contrapressão, e é
causada por dois diferentes mecanismos: a fricção interna, que é a energia requerida
pela resistência do atrito interno ocasionado pela quebra de ligações entre partículas da
matéria-prima. O atrito interno ocorre quando há compressão ou cisalhamento; e o outro
mecanismo é o atrito externo, localizado na região onde a matéria-prima está deslizando
contra a superfície da matriz (NIELSEN et al., 2020).
A pressão de peletização não é medida diretamente, devido às características do
equipamento, a avaliação pode ser realizada pelo consumo de energia. Dando como
referência a biomassa, é usual a faixa de 210 MPa a 450 MPa para a compressão deste
tipo de material. O design dos canais da matriz possui diferentes medidas que podem
gerar diferentes razões de compressão. A Figura 29 exemplifica como é o design interno
desses canais.
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Figura 29 - Vista em corte de um canal de compressão de matriz.

Fonte: Nielsen et al., (2020), traduzido pela autora.

Os canais possuem uma área ativa, onde há a entrada em um trecho de canal
cilíndrico e uma contração cônica com certo ângulo, β, e profundidade, h. O canal possui
comprimento, L, e diâmetro, D; esta é a área que define o diâmetro dos pellets e a taxa
de compressão é medida pela razão entre o comprimento e o diâmetro, sendo L/D. A
área inativa é a região ligeiramente maior em diâmetro que a área ativa, a qual adiciona
resistência a matriz frente às tensões de compressão (NIELSEN et al., 2020).
As capacidades deste tipo de equipamento variam até 75 t/h com rotação de 75 rpm
a 300 rpm. A potência de transmissão pode chegar a 592 kW. Os orifícios das matrizes
também variam bastante. Dependendo da necessidade, há matrizes com diâmetro dos
orifícios de 2 mm, 3 mm até 30 mm. Na Tabela 7 são apresentadas características típicas
de dimensões de peletizadoras. A capacidade de uma peletizadora depende muito do
tipo de material que será processado e das características da máquina, como a
velocidade de rotação, o diâmetro do orifício da matriz, a taxa de compressão, a umidade
da mistura, a abrasividade. A título de exemplo, um material que apresente
características de fácil processamento, utilizando uma matriz de 6 mm de diâmetro dos
orifícios, renderia em torno de 122 kg/kWh de material aglomerado (KIRK-OTHMER,
1997, SNOW et al., 1999).
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Tabela 7 -

Características de peletizadoras.
Característica

Faixas típicas de valores

Faixa de potência (kw)
Capacidade (kg/kw.h)

7,46-186,5
45-180
> 660,4 mm (26 in) de
diâmetro interno;
Tamanho das matrizes
aproximadamente 203,2 mm
(8 in) de largura
Faixa de velocidade
75-500 rpm
Diâmetro dos orifícios de
1,59 mm a 27,2 mm
matriz
(1/16 a 1,1/14 in)
Até 3 rolos, máximo de 254
Rolos
mm (10 in) de diâmetro
Fonte: traduzido de Snow et al., (1999)

O grau de compactação depende das características de transmissão eficaz de
forças que são aplicadas ao material e, depende também, das propriedades físicas das
matérias-primas. Por se tratar de métodos que aplicam forças aos materiais contra uma
matriz, há muito atrito gerado no processo. Para minimizar tais efeitos na máquina, alguns
aditivos são utilizados, como aglomerantes ou até mesmo nível variado de umidade,
visando promover plasticidade na mistura, os quais acabam operando como lubrificantes
internos. Os tipos de materiais que podem ser processados são inúmeros, como por
exemplo, ração animal, fármacos, biomassa, catalisadores, migalhas de borracha, dentre
muitos outros. (KIRK-OTHMER, 1997, SNOW et al., 1999)
O custo operacional deste tipo de equipamento é devido ao consumo de energia e
do desgaste de peças, como os rolos e as matrizes. O consumo de energia é afetado
pelas características das matérias-primas em processamento, pelo tipo de matriz,
parâmetros operacionais, tamanho de partícula, umidade, entre outros. O custo
operacional está muito relacionado com a qualidade final produto desejado, que,
dependendo do consumo de energia requerido, vai demandar muito mais do
equipamento, que poderá sofrer muito com o atrito e ter sua durabilidade reduzida. Por
outro lado, reduzir o consumo de energia por diferentes formas, pode levar a baixa
qualidade do pellet produzido. Este é um ponto que deve ser avaliado caso a caso
(NIELSEN et al., 2020).
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O consumo de energia, PT (kW), pode ser medido pela Equação 14, onde VL é a
tensão (V) e IL é a corrente (A), (JACKSON et al., 2016).

𝑃𝑇 =

√3 𝑥 𝑉𝐿 (𝑉)𝑥 𝐼𝐿 (𝐴)
1000

(14)

Para o cálculo da energia específica consumida (SEC em inglês, sendo “specific
energy consumption”) na produção de um produto específico, pode-se utilizar a Equação
15 (JACKSON et al., 2016).
Onde:


PTavg (kW) é o consumo de energia calculado pela equação 14, acima,



MP (kg) é a massa dos pellets produzidos em uma faixa de tempo, podendo
utilizar o tempo de 120 s, e



SEC é calculada em kWh/Mg

𝑆𝐸𝐶 =

120 𝑠
3600 𝑠/ℎ
1 𝑚𝑔
𝑀𝑃 𝑥
1000 𝑘𝑔

𝑃𝑇𝑎𝑣𝑔 𝑥

(15)

O mecanismo de aglomeração predominante neste tipo de equipamento é o
entrelaçamento mecânico, ocasionado pelo processo que envolve a aplicação de pressão
sobre o material contra a matriz. Outros efeitos de aglomeração também ocorrem, a
depender das matérias-primas e dos aglomerantes aplicados nas misturas a serem
processadas. Para a peletização é necessário que a massa de produto tenha certa
plasticidade para fluir e se moldar no processo, podendo ser utilizados aditivos de
aglomeração ou de plastificação (BERNARDES, 2006; SNOW, et al. 1999; EDUARDO
SOFFIONI, 2015).
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4 METODOLOGIA
A metodologia experimental utilizada na realização deste trabalho é baseada nos
parâmetros de processo dos dois equipamentos de estudo, comparando os aspectos de
operação, de aglomeração e do produto final.

4.1 Materiais, equipamentos e método
Como o intuito deste trabalho é avaliar como as variáveis de cada tecnologia de
aglomeração interfere na qualidade do produto aglomerado, optou-se por utilizar areia
como a matéria-prima a ser aglomerada e, desta forma, reduzir possíveis favorecimentos
que a matéria-prima poderia exercer em função do equipamento utilizado. A areia
utilizada possui granulometria abaixo de 75 µm.
Após buscas na literatura, foram definidos três tipos de aglomerantes para
comparação, sendo eles a bentonita, o silicato de sódio e o amido. Estes aglomerantes
são utilizados em diversas áreas como em areias de fundição, em minérios e em
fertilizantes. Na literatura foram encontrados testes que utilizam entre 1,5% até 5% de
aglomerante com areia de fundição, desta forma, foi adotado estes limites mínimos e
máximos para um primeiro teste exploratório, levantando quais as características do
produto aglomerado nestas condições. Para a definição do aglomeramente a ser
utilizado, foi necessária a realização de testes exploratórios para avaliação do
aglomerante que melhor adequasse a aglomeração de areia, bem como a definição da
dosagem e umidade iniciais para cada processo. Na sequência, adotou-se o aglomerante
e a dosagem que trouxeram melhor resultado (EISELE; KAWATRA, 2003; SANTOS,
1992).
Para definição da umidade inicial, foi levado em consideração o trabalho de Halt
(2017), mostrando ser necessária umidade de até 13,5%, tendo sido testadas umidades
entre 9% e 13,5% para areia em processo de aglomeração por tombamento. Os
aglomerantes e 2 faixas de umidade foram testados com a areia nas proporções
indicadas na Tabela 8, em prensa hidráulica de bancada.
A prensa utilizada nos testes exploratórios é da marca Ciola, vide Figura 30, com
molde de 30 mm x 30 mm. As combinações dos testes entre umidade e aglomerante
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foram baseadas no projeto proposto por Montgomery (2012), de forma a diminuir a
quantidade de análises preliminares, considerando as variáveis de interesse e
considerando dosagens máximas e mínimas para uma primeira seleção. Com os
resultados observou-se que não seria necessário explorar mais condições de algum
aglomerante específico.
Figura 30 - Foto da prensa hidráulica com o molde de 30 mm x 30 mm.

Fonte: retirada pela autora.
Tabela 8 Teste

Tabela de concentrações para teste exploratório.
Material

1
2
3
4

Areia
Areia
Areia
Areia

5
6
7
8

Areia
Areia
Areia
Areia

9
10
11
12

Areia
Areia
Areia
Areia

Aglomerante

Dosagem do
aglomerante

Amido
Amido
Amido
Amido
Amido
Bentonita
Bentonita
Bentonita
Bentonita
Bentonita
Silicato de sódio
Silicato de sódio
Silicato de sódio
Silicato de sódio
Silicato de sódio

Umidade

1%
1%
2%
2%

10%
13%
10%
13%

1%
1%
2%
2%

10%
13%
10%
13%

1%
1%
2%
2%

10%
13%
10%
13%
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Definido o aglomerante a ser utilizado, sua concentração e umidade, o estudo
seguiu com os testes de aglomeração nos dois processos já mencionados. Para isto,
foram necessários os seguintes equipamentos de mistura e de aglomeração:

Misturador intensivo:
A mistura das formulações avaliadas foi realizada em misturador intensivo
apresentado na Figura 31. Este misturador é da marca Eirich, modelo EL5, com
capacidade de 5 L.

Figura 31 - Foto do misturador intensivo do laboratório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Fonte: retirada pela autora.

Disco granulador:
Os testes foram realizados misturas de 5 a 10 kg de material em disco granulador,
marca Lurgi, de 120 cm de diâmetro interno e 20 cm de profundidade. O equipamento é
provido de sparger para adição de aglomerante líquido. A Figura 32, mostra uma foto do
equipamento utilizado nos testes com rotação de 17 rpm e 45° de inclinação.
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Figura 32 - Foto do prato granulador do laboratório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Fonte: retirada pela autora.

Peletizadora:
Os testes em peletizadora foram realizados com processamento de um pouco mais
que 10 kg de material. A peletizadora, da marca Eng-Maq, é do tipo chapa plana,
conforme foto da Figura 33, com matriz de 8 mm e razão de compressão de 1:4. O
equipamento é provido de um silo para acomodar a matéria-prima e uma rosca sem fim
para realizar a alimentação do material, já com uma pré-compactação na câmara de
peletização.
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Figura 33 - Foto da peletizadora do laboratório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Fonte: retirada pela autora.

Após os testes de aglomeração, outros equipamentos foram necessários. Para a
secagem do material após o processo de granulação via úmida, foi utilizada uma estufa
em temperatura de 105°C por 24h. Para a realização das análises foram utilizados os
seguintes equipamentos:

Analisador de umidade por infra-vermelho:
Os testes de umidade foram realizados em analisador por infra-vermelho da marca
Ohaus, modelo MB45. O equipamento é provido de balança de precisão interna e
aquecimento até 120°C.

Analisador automático de porosidade:
Os testes de porosidade nas pelotas foram realizados em analisador automático da
marca Automática. O equipamento é provido de câmera de vídeo e balança para análise
da porosidade do material de estudo. Já os peletes, que são cilíndricos, foram analisados
manualmente com paquímetro, realizando 3 medidas de diâmetro e comprimento para o
cálculo do volume com a média, em seguida, mediu-se a massa do pelete, para calcular
o volume teórico com a densidade, e com o volume teórico e o volume real, calcular a
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porosidade. Esse é o mesmo procedimento que o analisador realiza, mas de forma
manual, pois o equipamento utilizado não é preparado para outros formatos.

Caracterização quanto a resistência à compressão:
As análises de resistência à compressão foram realizadas em Máquina Universal
de Ensaios Shimadzu AGS-X (Figura 34). O equipamento contém um pistão que
comprime o aglomerado registrando a tensão necessária para romper o produto.

Figura 34 - Foto da Máquina Universal utilizada nos ensaios de resistência à compressão.

Fonte: retirada pela autora.

4.1.1 Descrição de experimentos
Previamente aos experimentos pilotos, a areia utilizada foi submetida a teste de
aglomeração em prensa hidráulica de bancada, com os três aglomerantes definidos, a
bentonita, o amido e o silicato de sódio. Este teste visou selecionar o melhor aglomerante
para a areia. Neste teste, o produto compactado foi avaliado de acordo com as
características visuais de aglomeração, avaliando se as condições foram satisfatórias
para manter as partículas unidas, teste de resistência à compressão dos briquetes e teste
de resistência a quedas, de forma a avaliar em qual condição os briquetes tiveram maior
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resistência mecânica tanto antes, quanto após secagem em estufa. Após a definição do
aglomerante, as matérias-primas foram misturadas em maior quantidade em um
misturador intensivo de forma a obter uma mistura homogênea.
Na etapa seguinte, os testes foram realizados nos equipamentos selecionados,
disco rotativo e peletizadora. Durante os testes, foram levantados dados de operação
como corrente dos equipamentos, aspectos de processabilidade do material,
produtividade, ou seja, quantidade de produto por tempo, mecanismos de aglomeração.
Após os experimentos, amostras foram analisadas quanto ao aspecto de aglomeração,
resistência mecânica à compressão e a quedas, distribuição granulométrica e umidade
dos aglomerados finais em cada um dos processos.
Em seguida, os aglomerados foram levados para estufa a 105°C por 24 h a fim de
realizar uma secagem próxima ao que se espera em um processo industrial (HALT.
2017). Após a secagem foram realizadas novamente análises de granulometria,
determinação da resistência à compressão, umidade e porosidade.
A Figura 35 ilustra o fluxo de blocos com o resumo do plano de experimentos:

Figura 35 - Resumo dos experimentos.

Fonte: elaborado pela autora.

As variáveis de processo como vazão de alimentação, adição de umidade para
ajuste do processo, são aspectos que foram determinados durante os testes, avaliando
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a melhor especificação para o produto desejado. Tendo definido, os parâmetros se
mantiveram constantes para a coleta de amostras para análise.

4.1.2 Métodos analíticos
Previamente aos testes exploratórios, as amostras de areia e aglomerantes foram
caracterizados quanto à umidade e granulometria, a fim de identificar as características
dos materiais de processo. Após os processos de aglomeração foram realizados testes
de forma a avaliar a qualidade do produto final, todos os métodos foram baseados nas
normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2021). Sendo
as análises:
 Método de umidade em balança por infravermelho: Utilizando o método ABNT
NBR ISO 3087;
 Distribuição granulométrica: serão utilizadas peneiras de diferentes aberturas,
conforme norma ABNT NBR ISO 4701;
 Resistência à compressão: A metodologia utilizada foi a norma ABNT NBR ISO
4700. Para este teste, os resultados foram expressos em kgf/briquete;
 Porosidade: Utilizando o método interno do IPT, de acordo com o equipamento.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A discussão dos resultados são descritas em etapas, conforme apresentado nos
itens a seguir.

5.1 Testes exploratórios em prensa hidráulica
Durante os testes exploratórios, em prensa hidráulica, foram testados os
aglomerantes amido de milho, bentonita e silicato de sódio, variando as concentrações
de aglomerante e de umidade, conforme mencionado anteriormente no item 4.1.
A Tabela 9 traz os teores de cada aglomerante, a umidade utilizada nos testes e os
resultados de umidade finais dos briquetes após a secagem por 24 horas, à temperatura
de 105°C.
Tabela 9 -

Teste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Resultados de umidade dos briquetes.
Composição
Amido de
Bentonita
milho
2%
2%
1%
1%
2%
2%
1%
1%

Silicato de
sódio

2%
2%
1%
1%

Umidade
Inicial

Umidade
final

13%
10%
13%
10%
13%
10%
13%
10%
13%
10%
13%
10%

1,4%
1,2%
1,8%
1,1%
1,8%
1,4%
2,4%
1,5%
1,4%
0,8%
2,5%
1,9%

Pela Tabela 9 pode-se observar que os resultados dos testes com os aglomerantes
amido e bentonita ficaram dentro da mesma faixa, entre 1,1% e 1,8%, com exceção do
teste 7, utilizando 1% de bentonita e 13% de umidade. Nesse caso, como a bentonita
adsorve umidade entre suas lamelas, pode ter dificultado o processo de secagem,
necessitando de maior tempo de secagem. Assim como os testes com silicato de sódio,
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que resultaram em umidades um pouco diferentes, nos testes 10 e 11, com umidade
0,8% e 2,5%, respectivamente. O maior valor obtido no teste 11 (2,5%) pode estar
relacionado com o maior teor de umidade inicial, também demandando maior tempo de
secagem assim como a bentonita.
Em avaliação visual, as Figuras 36, 37 e 38 mostram o aspecto dos briquetes nos
diferentes testes. Seguindo a numeração da Tabela 9, os testes de “T1” à “T4” são
referentes aos testes com amido de milho, de “T5” à “T8” são referentes aos testes com
bentonita e de “T9” à “T12” são referentes aos testes com silicato de sódio.

Figura 36 - Aspecto dos briquetes com amido de milho após secagem.

Fonte: Retirado pela autora durante os testes.
Figura 37 - Aspecto dos briquetes com bentonita após secagem.

Fonte: Retirado pela autora durante os testes.
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Figura 38 - Aspecto dos briquetes com silicato de sódio após secagem.

Fonte: Retirado pela autora durante os testes.

Conforme as a imagens dos briquetes, visualmente não apresentaram diferenças
significativas, apenas coloração um pouco mais amarelada quando utilizado o silicato de
sódio como aglomerante.
Os resultados dos testes de compressão a úmido e a seco, quedas e umidade após
a secagem encontram-se na Figura 39, onde a identificação dos ensaios são as
abreviações dos aglomerantes utilizados, sendo: SS para Silicato de Sódio, BT para
Bentonita, AM para Amido de Milho e UM para umidade.
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Figura 39 - Box Plot com os resultados de resistência a quedas

Os resultados de quedas dos briquetes a verde (úmido), ou seja, logo após a sua
confecção, indicam a plasticidade que o aglomerado terá logo após o processo de
aglomeração. Este resultado tem influência no percurso que o material terá até o final do
processo, passando por outros equipamentos de transporte, secagem, peneiramento,
dentre outros. Pelo o blox pot das quedas (Figura 39), pode-se observar que para o teste
com 2% silicato de sódio não houve dispersão dos resultados, ficando com médias de
1,9 quedas com 13% de umidade, e com média de 2,1 quedas com 10% de umidade.
Nos testes realizados com bentonita, não foi observada dispersão dos resultados com
umidade de 10%, tanto para 1% de bentonita, quanto para 2% de bentonita, ficando com
médias de 2,2 em ambos os testes. Já para umidade de 13%, foi observada dispersão,
principalmente no teste com 2% de bentonita, e as médias ficaram em 2,4 quedas para
a dosagem de 1% de bentonita e média de 5,7 quedas na dosagem de 2% de bentonita,
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resultado maior de quedas em relação aos demais testes de bentonita, indicando maior
plasticidade do material.
Já para os testes com amido, os resultados foram parecidos na dosagem de 2%,
ficando com médias de 2,2 e 2,5 quedas, nas umidades de 13% e 10% respectivamente.
No entanto, nos testes com 1% de amido, as respostas foram superiores, apresentado
maior dispersão entre os resultados, mas com médias de 6,7 e 6,0 quedas, nas umidades
de 13% e 10%, respectivamente.
As amostras também foram submetidas a testes de resistência à compressão a
verde e os resultados estão apresentados na Figura 40.

Figura 40 - Box Plot com os resultados de resistência à compressão a verde.
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Dentre os resultados obtidos com as amostras com silicato de sódio, as médias
ficaram entre 10,55 kgf/briquete a 12,71 kgf/briquete, sendo os resultados mais baixos
comparativamente aos demais aglomerantes.
Os resultados de resistência à compressão das amostras contendo bentonita,
ficaram com médias de 13,54 kgf/briquete e 14,92 kgf/briquete com o teor de 2% e
umidades de 13% e 10%, respectivamente. Esses valores são mais baixos quando
comparados com a bentonita na dosagem de 1%, que apresentaram valores de 22,11
kgf/briquete com umidade de 13% e 18,90 kgf/briquete, com umidade de 10%.
Em relação ao amido, os resultados também foram superiores nos testes com
teores de 1% em relação aos teores de 2%. Neste caso, as médias com teores de 2%
ficaram em 17,89 kgf/briquete com umidade de 13% e 13,18 kgf/briquete na umidade de
10%, contra médias de 25,87 kgf/briquete com umidade de 13% e 24,78 kgf/briquete com
umidade de 10%, nas concentrações de 1% de amido.
Os resultados de resistência à compressão a verde nos indicam o comportamento
do produto durante o processo até a sua secagem, no qual pode sofrer alteração de suas
características de resistência mecânica. Na Figura 41, encontram-se os resultados do
teste após a secagem dos briquetes.
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Figura 41 - Box Plot com os resultados de resistência à compressão a seco.

Os resultados dos testes a seco seguem uma analogia similar entre os tipos de
aglomerantes quanto ao teste a verde, sendo que com 1% de amido foram obtidos
resultados discrepantes em relação aos demais, atingindo médias de 736,91 kgf/briquete,
com umidade de 13%, e 772,82 kgf/briquete com a umidade de 10%. Esse resultado é
cerca de 20 vezes superior ao menor resultado obtido com o silicato de sódio (37,04
kgf/briquete), por exemplo. Os resultados com amido, na dosagem de 2%, ficaram mais
baixos, atingindo 312,86 kgf/briquete com umidade de 13% e apresentando valor de
344,41 kgf/briquete com umidade de 10%, mas ainda assim, valores superiores em
relação aos demais aglomerantes.
Os resultados dos testes utilizando 2% de bentonita também ficaram abaixo dos
resultados obtidos com 1% de bentonita, sendo de 80,24 kgf/briquete para 2% de
bentonita, com 13% de umidade, e 85,00 kgf/briquete para 2% de bentonita com 10% de
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umidade. Já para os testes com 1% de bentonita, os resultados ficaram em 101,04
kgf/briquete para 13% de umidade e 151,81 kgf/briquete para 10% de umidade.
Os resultados obtidos com silicato de sódio foram bem inferiores em relação aos
demais. Na dosagem de 2% do aglomerante, as médias ficaram em 63,97 kgf/briquete,
com 13% de umidade, e 67,04 kgf/briquete, com umidade de 10%. Na dosagem 1% do
aglomerante, as resistências à compressão ficaram menores, e 37,04 kgf/briquete com
13% de umidade e 42,00 kgf/briquete com 10% de umidade.
Estes resultados indicam que para a aglomeração da areia o amido é a melhor
opção dentre os três aglomerantes avaliados no que diz respeito aos maiores resultados
de resistência à compressão. Por outro lado, o resultado de quedas mostrou que o
produto apresenta maior plasticidade quando utilizado amido como aglomerante. Este
pode ser um fator de desvantagem quando são avaliadas as demais etapas do processo
industrial ao qual o material será submetido, podendo perder sua forma ao longo do
processo e algumas características. Dessa mesma forma, nos processos por
tombamento, as pelotas podem sofrer achatamento com o peso da massa das demais
pelotas no processo. Entretanto, essa plasticidade pode ser favorável em processos que
envolvam a compressão, promovendo melhor processabilidade no equipamento e
auxiliando na redução do atrito.
Em relação aos resultados, uma segunda opção de aglomerante que se mostrou
favorável, foi a 1% de bentonita na umidade de 10%. Essa formulação apresentou
resistência média a quedas a verde de 2,4 quedas, ficando entre os resultados do amido
e do silicato de sódio. Os resultados de resistência à compressão também foram
intermediários em relação aos demais. Quanto a resistência à compressão a verde,
apresentou média de 18 kgf/briquete e 151,81 kgf/briquete a seco. Esta foi a segunda
opção de aglomerante para os testes.

5.2 Testes piloto em disco rotativo
A partir dos resultados obtidos nos testes exploratórios, seguiu-se com os testes em
equipamentos contínuos utilizando 1% de amido de milho com umidade inicial de 10%
em disco rotativo.
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Durante o teste, foi possível notar certa dificuldade de crescimento dos grânulos,
levando em torno de 6 minutos para conseguir gerar sementes, sendo que teste durou
24 minutos e 13 segundos para gerar pelotas utilizando-se 5,8 kg de mistura.
O consumo de energia ficou em 0,131 kWh. A umidade total foi da ordem de 19,5%,
considerando os 10% de umidade inicial da mistura, mais 9,5% de umidade adicional
durante o processo. O aspecto dos aglomerados ficaram mais ovais do que esféricos,
como pode ser observado nas Figuras 42 e 43, muito provavelmente devido a
plasticidade promovida pelo aglomerante.

Figura 42 - Aspecto visual das frações do teste com 1% de amido, a verde.

Fonte: Retirado pela autora durante os testes.
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Figura 43 - Aspecto visual das frações do teste com 1% de amido após secagem.

Fonte: Retirado pela autora durante os testes.

O resultado da distribuição granulométrica pode ser observado na Figura 44,
mostrando que 40,8% do material ficaram abaixo de 6,35 mm, evidenciando dificuldade
de crescimento dos grânulos visualizados na prática, durante o teste. Outra fração
significativa, com 34,1%, ficou entre 6,8 mm e 8,0 mm, abaixo do objetivo que é formar
grãos entre 8,00 mm e 9,5 mm para ficar próximo da granulometria do processo na
peletizadora. A umidade do produto após secagem ficou em 2,4%.

Figura 44 - Distribuição granulométrica do teste com 1% de amido em disco rotativo.

Fonte: pela autora.
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Nos testes de resistência à compressão foi observada uma fragilidade muito grande,
a ponto de não ser possível medir a resistência à compressão a verde, uma vez que os
grânulos se desfaziam durante o manuseio. Pelos motivos citados, optou-se por avaliar
os efeitos da bentonita como aglomerante nos testes em disco rotativo.
Desta forma, o teste no disco rotativo foi realizado com a mistura contendo 1% de
bentonita como aglomerante e a umidade inicial de 10%. Neste caso, a aglomeração se
deu com maior facilidade, resultando num processo com duração de 18 minutos e 6
segundos para aglomerar 5,72 kg de mistura. O tempo para iniciar a formação dos
primeiros grânulos se deu por volta dos 2 minutos e 42 segundos de processo. Nas
Figuras 45 e 46 pode-se observar o aspecto dos aglomerados formados.
Figura 45 - Aspecto visual das frações do teste com 1% bentonita, a verde.

Fonte: Retirado pela autora durante os testes.
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Figura 46 - Aspecto visual das frações do teste com 1% bentonita, a seco.

Fonte: Retirado pela autora durante os testes.

Desta vez o consumo de energia ficou na faixa de 0,096 kWh, devido ao tempo
menor de processo em relação a medição obtida com amido. Para cálculo da energia
consumida, tem-se que em 1086 s, que foi o tempo de processo, assim 0,02896 kW,
utilizando a equação 15, tem-se:
𝑆𝐸𝐶 =

0,02896 𝑘𝑊ℎ
5,723 𝑥

1 𝑚𝑔
1000 𝑘𝑔

= 5,06 kWh/mg ou 0,00506 kWh/kg

Ou se for considerado o gasto energético em relação apenas a massa de produto
acabado, considerando 27,8% de produto dentro da faixa granulométrica, tem-se 1,58 kg
e o consumo aumenta para:
𝑆𝐸𝐶 =

0,02896 𝑘𝑊ℎ
1,58 𝑥

1 𝑚𝑔
1000 𝑘𝑔

= 18,03 kWh/mg ou 0,01803 kWh/kg

A umidade total ficou na ordem de 19,7%, considerando os 10% de umidade inicial
da mistura, mais 9,7% de umidade adicional durante o processo. O aspecto dos
aglomerados ficaram mais esféricos em relação ao teste com amido, uma vez que o
aglomerado não apresentava plasticidade a ponto de deformar as pelotas no processo.
Na Figura 47 pode-se observar a distribuição granulométrica obtida neste teste,
mostrando uma maior homogeneidade nas faixas granulométricas desejadas,
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evidenciando o observado na prática. Foi possível obter 84,3% dos aglomerados na faixa
entre 6,8 mm e 16 mm, sendo que a quantidade de material abaixo de 6,35 mm ficou
baixa (5,5%).

Figura 47 - Distribuição granulométrica do teste com 1% de bentonita em disco rotativo.

Fonte: pela autora.

A umidade do produto final pós secagem ficou em 2,6%. No teste de quedas a verde
a média ficou em 2,4 quedas, resultado próximo ao encontrado com os briquetes com
mesmo teor de bentonita, apesar da umidade estar maior. A porosidade também foi
avaliada e a média a verde ficou em 37,53%. Após a secagem apresentou porosidade
média de 47,44%, sendo um aumento 26,4% em relação ao resultado a verde.

5.3 Testes piloto em peletizadora
Na sequência, foram realizados os testes na peletizadora já com a mistura de 1%
de bentonita com umidade de 10%. No primeiro teste, foram preparados um pouco mais
de 5 kg de mistura. O teste foi iniciado, mas ao longo da adição de material foram
encontrados alguns problemas, o primeiro foi a umidade que estava baixa para o
processo e, segundo, foi a adição de muito de material de uma única vez. Neste primeiro
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teste o material ficou muito seco dentro dos furos da matriz e foi necessário interromper
o teste para limpeza. Também foi observada evaporação de água, muito provavelmente
devido a alteração na pressão de vapor da água dentro dos furos com a pressão dentro
do equipamento. Foi observada também a elevação da temperatura dos peletes que
foram gerados, a temperatura do material dentro do equipamento ficou na faixa de 80°C.
A Figura 48 a), mostra como ficou o interior da peletizadora com a obstrução dos furos
por falta de umidade e travamento dos rolos com a quantidade de material. A Fgura 48
b) mostra como ficaram os furos da matriz com a obstrução com material.

Figura 48 - Aspecto visual da pelatizadora e matriz após obstrução.

Fonte: pela autora.

Numa segunda tentativa, a umidade da mistura foi ajustada para 15%, a fim de
avaliar se resultaria em melhoria na processabilidade do material, tendo sido constatado
que esse valor de umidade era excessivo. Um terceiro teste foi conduzido com a umidade
ajustada para 13%, sendo esta a umidade ideal identificada para a peletização da areia
com 1% de bentonita.
Durante o processo, foi anotada a corrente para o cálculo da potência consumida,
ficando a corrente em torno de 15 A, com alguns picos momentâneos durante a adição
de material dentro da câmara. Com base na equação 14:
𝑃𝑇 =

√3 𝑥380(𝑉)𝑥 15(𝐴)
1000

= 9,87 kW

Seguindo a equação 15, tem-se que a energia específica consumida:
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𝑆𝐸𝐶 =

226 𝑠
3600 𝑠/ℎ
1 𝑚𝑔
11,692 𝑥
1000 𝑘𝑔

9,87 𝑥

= 53,01 kWh/mg ou 0,053 kWh/kg

Ou se for considerado apenas o produto acabado, sendo a massa de 5,9 kg,
considerando 50,5% de produto dentro da faixa granulométrica, tem-se:
𝑆𝐸𝐶 =

226 𝑠
3600 𝑠/ℎ
1 𝑚𝑔
5,9 𝑥
1000 𝑘𝑔

9,87 𝑥

= 105 kWh/mg ou 0,105 kWh/kg

O tempo de processo para 10 kg de material foi de 3 minutos e 42 segundos, sendo
os primeiros 32 segundos consumidos para início da formação dos peletes. Como os
peletes são obtidos com diâmetro constante, o peneiramento para avaliação de
distribuição granulométrica foi mais restrito, utilizando 3 faixas granulométricas, sendo a
de 8,0 mm, 6,35 mm e abaixo de 6,35 mm, para separar o pó que poderia voltar como
reciclo ao processo e os cilindros mais longos, já que o equipamento utilizado não possui
faca de corte. Desta forma, a distribuição granulométrica encontra-se na Figura 49,
mostrando que 24,8% do material era menor que 6,35 mm.

Figura 49 - Distribuição granulométrica do teste com 1% de bentonita em peletizadora.

Distribuição Granulométrica
Peletizadora com 1% de bentonita
50,5%

60,0%
50,0%
40,0%

24,7%

24,8%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
8 mm

6.35 mm

< 6.35 mm

Fonte: pela autora.

Para a realização das caracterizações, os peletes foram cortados manualmente,
logo após o processo, de forma a ficarem com aproximadamente 8 mm de comprimento,
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conforme mostra a Figura 50. A umidade final do produto após secagem ficou em 2,8%.
No teste de quedas, o valor médio ficou em 11,5 quedas. Observou-se que pelete ficou
bem coeso, sendo que os pontos que quebravam eram as extremidades que ficaram
mais frágeis.
Figura 50 - Aspecto visual das amostras cortadas manualmente.

Fonte: pela autora.

A porosidade foi analisada nas amostras a verde e a seco, resultando em valores
de 24% para as amostras a verde e 33,3% nas amostras a seco, apresentando aumento
da porosidade de 37,5% após a secagem.
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5.4 Comparação dos resultados de cada método
A Tabela 10 mostra um resumo dos resultados obtidos nos testes nos dois
equipamentos, disco rotativo e peletizadora, com o uso do aglomerante bentonita na
dosagem de 1%.
Tabela 10 -

Resumo dos resultados dos produtos nos dois equipamentos.

Parâmetro - Produto
Quedas (úmido)
Resistência à compressão (úmido)
(kgf/pelota ou pelete)
Resistência à compressão (seco)
(kgf/pelota ou pelete)
Porosidade (úmido) (%)
Porosidade (seco) (%)
Umidade inicial (%)

Disco
Rotativo
2,4

Peletizadora
11,5

0,2

1,2

1,7

4,1

37,5
47,4
19,5

24,0
33,3
13

Umidade pós secagem (%)

2,6

2,8

Distribuição granulométrica
(>9,5, <8,0 mm) (%)

28,7

50,5

Avaliando os resultados obtidos nas caracterizações dos produtos nos dois
processos, pode-se inferir alguns pontos para cada processo:
 Disco rotativo:
 A característica principal do produto em relação a este processo é a porosidade.
Quando se busca como resultado final um produto com porosidade alta, no caso
de fertilizantes, por exemplo, que precisa que a umidade do solo permeie o
grânulo para que ele de desfaça e disperse o pó no solo, este processo de
tombamento se mostra superior em relação ao processo de peletização, que
com a pressão, conferiu uma maior aproximação entre as partículas do pó
aglomerado. Como a porosidade do produto foi mais alta, muito provável de ter
colaborado para um menor valor de resistência à compressão, aumentando a
fragilidade das pontes e estruturas formadas no aglomerado;

93
 Outra característica é a resistência a quedas, comparando também ao teste
utilizando amido como aglomerante, foi possível verificar que a mistura para
este processo não pode apresentar plasticidade suficiente para que o produto
sofra deformações durante o processamento, que podem ser indesejadas ao
produto final.
 Como já é conhecido deste processo, é comum apresentar grande razão de
reciclo, a qual no teste foi de aproximadamente 1:3. Este parâmetro irá
depender muito da característica dos materiais que estiverem sendo
processados e podem contribuir para tamanho de equipamentos maiores
devido as capacidades entre carga circulante ser 3 vezes maior que a vazão de
produto acabado;
 A umidade é outra característica do processo de aglomeração por tombamento,
no qual a demanda é maior em relação ao processo por compressão, o que
acaba resultando em maior energia gasta para a secagem deste material.
Comparativamente, neste teste, a umidade requerida para o processo de
tombamento foi 50% superior a umidade necessária para o processo de
compressão em peletizadora.
 Peletizadora
 O valor de porosidade do aglomerado obtido no processo foi 42% inferior ao
obtido no disco. Para aplicações nas quais a porosidade baixa do produto é
requerida, este método pode ser uma boa opção;
 Por outro lado, a resistência à compressão foi 2,4 vezes superior, sendo um
fator relevante para a maioria das indústrias, uma vez que os produtos passam
por processos de transporte e manuseio que requerem resistência mecânica
elevada;
 A resistência a quedas também foi outro fator com valores superiores aos
obtidos no processo por tombamento, sendo fraturadas apenas as
extremidades onde há maior fragilidade no pelete;
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 Avaliando a distribuição granulométrica, e a possível fração de reciclo, ficou
praticamente em razão 1:1, mas neste caso, estes valores podem ser
melhorados com a inserção da faca de corte no equipamento para ajustar o
tamanho dos peletes de saída. Como no equipamento utilizado não havia faca
de corte, muitos peletes saíram muito compridos e foram se quebrando e
fragilizando durante o manuseio, contribuindo para a uma maior geração de
finos;
 Neste processo, a umidade requerida foi inferior ao processo do disco rotativo;
Trata-se de um ponto importante quando se leva em consideração o gasto
energético para a secagem do produto, necessitando de um tempo menor de
secagem.

Para comparação da operação dos processos, a Tabela 11 mostra os resultados de
parâmetros obtidos em cada um dos processos.
Tabela 11 -

Resultados de parâmetros dos processos.

Parâmetro - Processo
Tempo de estabilização
Tempo de processo total
Quantidade de material
processada
Vazão de processo
Rendimento do processo
(produto acabado)
Massa de produto acabado
Consumo de energia por kg de
produto acabado
Operacionalidade

Disco Rotativo

Peletizadora

2 min 42 s
18 min 06 s

32 s
3 min 46 s

5,7 kg

11,7 kg

18,9 kg/h

186,4 kg/h

27,8%

50,5%

1,58 kg

5,9 kg

0,01803 kWh/kg

0,105 kWh/kg

Necessita do olhar
do operador

Boa e
automatizável

Em relação à vazão de processo, a peletizadora atingiu uma vazão 10 vezes maior
que a do disco rotativo, com um rendimento de processo também superior, sendo que
poderia ser ainda maior, caso peletizadora tivesse um sistema de corte para padronizar
o comprimento dos peletes.
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Outro ponto de destaque é o consumo de energia, especificamente no equipamento
disco rotativo, sem avaliar os equipamentos que fazem parte do restante do processo,
este equipamento consumiu cerca de 10 vezes menos energia no caso estudado. Vale
ressaltar que pode haver variações em consumo de energia dependendo da marca do
equipamento e das capacidades de cada um. Este é um ponto já esperado pelo tipo de
equipamento, pois a peletizadora precisa de um motor maior para conseguir imprimir
pressão no produto, enquanto que o disco rotativo não precisa imprimir força no produto
e sim, manter o disco em rotação com a massa de material que estiver sendo processada.
Sobre a operacionalidade, a peletizadora possui uma maior facilidade de
processamento, uma vez que o material já é previamente misturado, com a umidade
adequada e apenas adicionado ao processo de peletização, o que pode ser
completamente automatizado. Já no disco rotativo, é necessário maior controle de
umidade no processo, onde em escala industrial, e havendo variação de umidade da
matéria-prima de entrada, esta precisará ser corrigida no disco. Este é um ponto que
pode ser automatizado, mas dependerá de mais instrumentos para se obter o controle.
Por outro lado, do ponto de vista de manutenção e limpeza, no disco rotativo é muito mais
simples de realizar tais tarefas, além de já possuir raspadores que vão retirando o
material que pode se acumular. No caso da peletizadora, foi observado no teste que
estava com baixa umidade do material, a necessidade de um esforço maior para realizar
a limpeza, sendo que no teste em escala laboratorial, foi necessário utilizar furadeira para
desobstruir os furos da matriz. Porém, esse é um caso atípico de um produto ainda em
teste, no entanto, industrialmente, há a chance de ocorrer algum erro de operação e ser
necessária a limpeza e desobstrução dos furos também. Outro ponto crítico na
peletizadora é o desgaste devido ao atrito com o material, que tanto a matriz, quanto os
rolos podem sofrer ao longo do tempo.
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6 CONCLUSÕES
Com os dados apresentados e as comparações entre os dois métodos estudados,
tombamento em disco rotativo e baixa compressão em peletizadora, a Tabela 12 traz a
comparação e o levantamento de informações para cada técnica em relação as
características das matérias-primas e do produto que se deseja obter. Os sinais (+) e (-)
em cada item apenas ilustram qual método aceita melhor a característica em questão, se
os métodos serão bons ou ruins, vai depender dos materiais, das características que se
deseja obter no produto final e qual será sua aplicação.
Em suma, a peletizadora se dá melhor com materiais que tenham maior
plasticidade, é boa para produtos que não precisem de alta porosidade, que precisem de
maior resistência mecânica e podem ser pensados em processos mais compactos, em
casos onde espaço também é um problema.
Já o disco rotativo precisa que a mistura não apresente elevada plasticidade que
possa deformar o material no tombamento. A necessidade de maior de adição de água
vai resultar em um processo mais longo ou mais deficiente de secagem e os produtos
irão apresentar maior porosidade e menor resistência à compressão. Vale ressaltar que
são comparações entre os métodos em questão e pode haver outros métodos que se
adequem melhor ao mesmo propósito.
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Tabela 12 -

Tabela comparativa das características dos materiais com os processos.

Características –
Matéria prima e
Produto

Disco Rotativo

Peletizadora

(-) Necessita de mais umidade
para realizar a aglomeração
durante o processo de
tombamento.

(+) Utiliza menor umidade em
comparação ao disco, porém é
necessário avaliar de acordo com o
material que será processado.

Plasticidade da
mistura

(-) Não aceita que a mistura seja
muito plástica, podendo causar
deformação dos aglomerados.

(+) Aceita materiais mais plásticos,
podendo auxiliar na lubrificação do
equipamento.

Resistência à
compressão

(-) Este método proporciona
menor resistência à compressão.
No teste estudado, cerca de 4
vezes menor.

(+) Este método proporciona maior
resistência à compressão, podendo
estar ligada também a porosidade
que é menor neste método.

Porosidade

(+) Comparativamente a
peletizadora, proporciona maior
porosidade ao aglomerado final.

(-) Com o processo de
compressão, diminui a distância
entre as partículas e possibilita
uma menor porosidade
comparativamente ao método de
tombamento.

Distribuição
granulométrica

(-) Possui grande variação de
distribuição granulométrica, mas
todo o material fora de
especificação granulométrica,
retorna ao processo como
reciclo.

(+) É um método que a distribuição
granulométrica é mais controlada
pelo diâmetro da matriz e por facas
de corte.

(+) O método por si só não
aquece o produto.

(-) Este método, por haver atrito e
pressão, pode ocorrer fusão ou
evaporação de algum constituinte
da mistura.

Umidade da mistura

Temperatura
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Quanto aos aspectos dos equipamentos e da operacionalidade, a Tabela 13 traz as
comparações entre os métodos.
Tabela 13 -

Tabela comparativa dos equipamentos.

Parâmetros - Processo
/ Equipamento

Disco Rotativo

Tempo de estabilização

(-) A estabilização depende do
controle de processo, da
umidade das matérias-primas e
da adição de umidade durante o
processamento, mas pode levar
mais tempo comparativamente a
peletizadora.

(+) Possui estabilização
mais rápida do processo.

Consumo de energia
específica

(+) O gasto de energia é menor
avaliando apenas o disco.
(-) O gasto de energia pode ser
maior dependendo da umidade
necessária ao processo que
deverá passar por posterior
secagem.

(-) O consumo de energia é
maior, visto que é
necessário aplicação de
forças maiores para ocorrer
a compressão no material.

Rendimento de processo

(-) Este é um fator que o disco
sai perdendo, pois os
equipamentos precisam ser
maiores do que a capacidade
produtiva, devido a razão de
reciclo no processo.

(+) O rendimento de
processo é maior que o do
disco e pode ser
controlado. O material fora
de especificação também
pode retornar como reciclo.

Operacionalidade

(-) A operação do disco
depende muito das
características das matériasprimas, a automatização pode
ser mais difícil que a da
peletizadora.

(+) A operação é simples e
facilmente automatizada
com equipamentos de
alimentação e dosagem no
processo.

(+) A manutenção e limpeza do
disco é simples, o equipamento
é aberto e possui raspadores
que fazem uma certa limpeza
contínua. Pouco desgaste do
equipamento.

(-) A manutenção e limpeza
da peletizadora é mais
trabalhosa, podendo
obstruir os furos da matriz e
ser difícil a remoção. O
equipamento é fechado, e
pode dificultar a
identificação de obstrução
no equipamento. Alto
desgaste de matriz e rolos.

Manutenção

Peletizadora
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Neste quesito, o disco rotativo se mostou mais simples quanto a manutenção e
limpeza e apresentou um menor gasto de energia, lembrando que a comparação é
apenas entre os equipamentos e não o processo como um todo. Por outro lado, se
mostrou um processo mais trabalhoso no que se refere à estabilização da produção. O
rendimento de processo também é um fator relevante, visto que impacta no tamanho dos
equipamentos que precisam suportar uma vazão maior de processo devido a razão de
reciclo. Já a peletizadora, se mostrou mais fácil de operar, com facilidade de automação
e alimentação do processo, com rápida estabilização e melhor rendimento de processo.
Por outro lado, este processo demanda uma quantidade maior de energia para operação,
devido a sua característica de imprimir compressão ao produto, necessitando de motores
maiores. Outro ponto crítico é a limpeza deste equipamento, para desobstrução dos furos
da matriz e na dificuldade de notar obstrução, podendo levar mais tempo para a
percepção, além dos desgastes que a matriz e os rolos sofrem ao longo do tempo, pelo
atrito do material processado. Já no disco rotativo o material está a mostra e, em caso de
problemas, alguma ação pode ser rapidamente tomada.

Sugestão de estudos futuros
Realizar testes em outros tipos de equipamentos para levantar mais informações
sobre cada técnica e ampliar as comparações entre os métodos de aglomeração. Sugerese também a avaliação da relação entre as características dos aglomerantes com cada
técnica de aglomeração.
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APÊNDICE A: Resultados das análises de quedas nos testes exploratórios.
Análise de quedas

Média

2
2
2
1
1
2
2
2
2
1

Teste
10
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Teste
11
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Teste
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

Teste 1

Teste 2

Teste 3

Teste 4

Teste 5

Teste 6

Teste 7

Teste 8

Teste 9

5
6
7
8
5
6
5
7
6
5

5
7
6
7
8
6
8
6
7
7

3
2
3
3
3
2
2
2
2
3

2
3
2
2
3
2
2
2
2
2

2
3
2
2
2
3
3
2
2
3

2
2
2
2
2
3
2
2
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
1
2
1
2
2
1
1

6

7

3

2

2

2

2

2
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APÊNDICE B: Resultados das análises de resistência a compressão nos testes exploratórios.
Análise de Resistência a compressão (kgf)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teste 1
- verde
20.683
23.8192
24.629
21.7961
28.1727
25.1797
26.876
24.9512
21.0314
30.6917

Teste 1
- seca
582.614
608.228
727.319
799.784
818.81
878.18
866.307
730.543
840.796
875.585

Teste 2 verde
22.8853
29.4794
26.3049
30.4687
26.4744
27.6292
25.5298
21.8127
27.7613
20.3867

Teste 2
- seca
775.848
777.815
739.644
753.238
632.251
763.752
733.498
787.743
650.556
754.754

Teste 3
- verde
13.2474
14.2935
13.7816
14.0491
11.6004
12.438
11.9018
14.2137
12.0584
14.2085

Teste 3
- seca
359.589
314.324
346.312
337.918
351.195
345.368
351.342
361.853
327.652
348.557

Teste 4
- verde
17.9111
17.7467
17.8245
15.6559
17.6012
18.6054
17.5876
19.0933
17.3503
19.5069

Teste 4
- seca
333.598
317.06
276.136
314.145
317.366
344.061
327.145
258.569
316.626
323.903

Teste 5
- verde
18.3649
17.6064
20.8298
18.3536
20.0444
15.971
20.0703
19.5199
21.0237
17.1798

Teste 5
- seca
164.386
156.829
169.086
146.789
87.2801
141.882
161.669
158.536
166.11
165.502

Teste 6
- verde
24.8922
19.7053
23.6036
22.1206
20.0956
20.0168
21.8298
21.1313
22.8983
24.8329

Teste 6
- seca
109.894
88.4734
95.8402
81.9426
99.6348
113.407
99.1606
113.965
103.298
104.779

Média
Desvio
padrão
Máx.
Mín

25
3.19248
8
30.6917
20.683

773
108.007
5
878.18
582.614

26

737
53.2379
6
787.743
632.251

13
1.07628
5
14.2935
11.6004

344
14.4477
1
361.853
314.324

18
1.05707
5
19.5069
15.6559

313
25.9904
2
344.061
258.569

19
1.66979
8
21.0237
15.971

152
24.2763
9
169.086
87.2801

22
1.92253
8
24.8922
19.7053

101
10.3957
5
113.965
81.9426

Briquete

3.28218
30.4687
20.3867
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Análise de Resistência a compressão (kgf/briquete)
Briquete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desvio
padrão
Máx.
Mín

Teste 7 - Teste 7 - Teste 8 - Teste 8 - Teste 9 - Teste 9 - Teste 10 Teste 10 Teste 11 Teste 11 Teste 12 Teste 12
verde
seca
verde
seca
verde
seca
- verde
- seca
- verde
- seca
- verde
- seca
14.3651 31.4797 14.818 82.6025 10.2113
57.23
10.6713 61.3393 10.7387 43.5453 10.9611 47.6721
17.8761 111.395 15.7545 87.4627 11.4273 59.8242 10.5776 64.9119 11.3854 30.9815 13.0247 50.9089
15.0556 49.7273 13.1891 80.102 12.4905 73.8558 10.8937 57.6689 11.3576 38.0316 10.0966 48.3354
15.6021 110.087 11.3414 65.5437 11.152 56.5878 12.5826 71.196 10.5569 42.1287 13.4069 33.6127
12.5553 75.0098 14.9774 76.4691 11.1527 79.1308 13.8056 71.2754 10.1245 38.2031 12.0581 42.329
16.1165 80.9445 10.4467 69.4475 11.7595 54.3829 13.6588 70.3117 11.1514 36.3648 13.2551 29.7121
15.2008 99.9042 13.9003 90.561
11.165 57.1758 14.735 72.8142 10.6467 36.4912 12.1252 37.4034
14.4873 113.472 13.1894 82.4589 10.4567 55.6682 14.4205 71.0242 9.75492 33.0879 10.8639 48.4482
14.8825 82.3931 13.1943 77.8231 12.0448 83.8275 13.6792 62.9987 9.1951 34.0267 12.6049 49.3198
13.1071 95.6334 14.6079 89.9029 12.3971 61.9928 12.0983 66.9035 10.5481 37.5872 9.87356 32.2208
15
85
14
80
11
64
13
67
11
37
12
42
1.49470 27.2917 1.65467 8.26711 0.76035 10.8007
5.12428
3.84434 1.29978 8.06257
1.5797
0.69965
8
3
4
3
5
9
9
1
9
6
17.8761 113.472 15.7545
90.561 12.4905 83.8275
14.735 72.8142 11.3854 43.5453 13.4069 50.9089
12.5553 31.4797 10.4467 65.5437 10.2113 54.3829 10.5776 57.6689
9.1951 30.9815 9.87356 29.7121
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APÊNDICE C: Resultados de porosidade no disco rotativo
Teste disco rotativo - Porosidade a verde
N°

Diâmetro
Peso (g)
(mm)

1
1.1739
2
1.35
3
1.0314
4
1.6191
5
1.3559
6
1.3956
7
1.3916
8
1.2618
9
1.5114
10
1.5633
Média
1.3654
Desv. Pad 0.17818

1.095
11.55
11.12
12.3
11.57
11.74
11.62
11.38
11.86
12.06
10.6295
3.36663

Volume
(cm3)
0.6873
0.8074
0.7198
0.9737
0.8103
0.8476
0.8223
0.772
0.8735
0.9183
0.82322
0.08629

Teste disco rotativo - Porosidade a seco

Densidade
Porosidade
aparente
(%)
(g/cm3)
1.708
1.6721
1.4328
1.6628
1.6734
1.6465
1.6923
1.6345
1.7303
1.7024
1.65551
0.08345

35.55
36.9
45.93
37.25
36.85
37.87
36.14
38.32
34.71
35.76
37.528
3.14775

N°

Peso (g)

Diâmetro
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desv. Pad

1.3285
1.7296
1.4585
1.1823
1.2273
1.3021
1.3635
1.442
1.333
1.269
1.36358
0.15472

12.35
13.03
12.66
11.86
12.23
11.89
12.53
12.54
11.41
11.95
12.245
0.47451

Volume
(cm3)
0.9858
1.1571
1.0615
0.8729
0.9579
0.8807
1.0302
1.0323
0.7773
0.8935
0.96492
0.11126

Densidade
Porosidade
aparente
(%)
(g/cm3)
1.3477
1.4948
1.3739
1.3545
1.2812
1.4785
1.3235
1.3968
1.4576
1.4203
1.39288
0.06979

49.14
43.59
48.15
48.89
51.65
44.21
50.06
47.29
45
46.4
47.438
2.63308
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APÊNDICE D: Resultados de resistência a compressão no disco rotativo
Teste disco rotativo Resistência a compressão
(kgf/pelota)
N°

Verde

Seco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desv. Pad

0.18263
0.13099
0.19898
0.12438
0.17139
0.18388
0.19186
0.18369
0.15595
0.146
0.2
0.03

1.62469
1.68725
1.52484
1.70799
2.30931
1.11122
1.65321
1.59195
1.86554
1.72517
1.7
0.30
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APÊNDICE E: Resultados de porosidade na peletizadora

Pellet

L1
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.6
8.0
10.5
10.0
11.6
10.6
9.8
9.4
9.5
8.1

Pellet

L1 (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.4
8.9
8.2
9.3
12.1
9.4
9.3
11.4
11.7
9.6

Teste peletizadora - Porosidade a verde
Volume
L2
L3
L med
Massa
pellet
(mm)
(mm)
(mm)
(g)
(mm³)
9.4
8.1
9.367
1.08
470.820
9.3
8.1
8.467
0.84
425.581
8.1
10.0
9.533
1
479.198
9.3
7.6
8.967
0.88
450.714
8.0
10.0
9.867
0.98
495.953
11.2
8.0
9.933
1.04
499.304
12.7
7.9
10.133
0.93
509.357
9.3
8.2
8.967
0.88
450.714
9.1
8.0
8.867
0.89
445.687
9.5
8.1
8.567
0.86
430.608

Teste peletizadora - Porosidade a seco
Volume
L3
L med
Massa
L2 (mm)
pellet
(mm)
(mm)
(g)
(mm³)
7.6
8.0
7.667
0.62
385.369
8.6
8.3
8.600
0.82
432.283
8.5
8.1
8.267
0.79
415.528
9.2
8.2
8.900
0.8
447.363
12.4
8.2
10.900
1.07
547.894
10.0
8.0
9.133
0.89
459.091
10.9
7.3
9.167
0.78
460.767
10.6
8.1
10.033
0.93
504.330
11.8
7.8
10.433
0.69
524.437
10.3
7.7
9.200
0.8
462.442

V sólidos
(mm³)

Porosidade
(%)

407.547
316.981
377.358
332.075
369.811
392.453
350.943
332.075
335.849
324.528
Média

13.439
25.518
21.252
26.322
25.434
21.400
31.101
26.322
24.645
24.635
24.0068

V sólidos
(mm³)

Porosida
de (%)

233.962
309.434
298.113
301.887
403.774
335.849
294.340
350.943
260.377
301.887
Média

39.289
28.419
28.257
32.519
26.304
26.845
36.120
30.414
50.351
34.719
33.3236
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APÊNDICE F: Resultados de resistência a compressão na peletizadora
Teste peletizadora Resistência a compressão
(kgf/pelete)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desv. Pad

verde
0.891
0.7683
0.92756
1.47515
2.28179
0.94189
1.04568
1.09515
1.01132
1.2296
1.2
0.44

seco
4.11481
2.81093
4.07534
4.2019
2.69414
3.38274
6.94947
3.88166
4.58046
4.29336
4.1
1.18

