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Resumo 

   

O transporte pneumático é uma operação que consiste no deslocamento de 

sólidos particulados através da utilização de um fluxo de ar ou gás em uma tubulação. 

Os sólidos normalmente empregados são polímeros, açúcar, cimento, minério de ferro 

e de alumínio, calcário, areia, borracha e grãos como soja, arroz, milho, trigo e lentilha. 

A literatura é carente de estudos sobre perda de carga em singularidades para 

transporte pneumático de milho de ração em fase diluída.   

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a perda de carga no transporte 

pneumático de milho de ração e quantificar o coeficiente de carga cinética “K” para a 

singularidade “tê” saída lateral e “tê” com prolongamento de 30 mm. 

Utilizou-se para a realização deste experimento uma unidade piloto de 

transporte pneumático projetada e construída no Laboratório de Operações Unitárias 

da Universidade Santa Cecília. A unidade foi constituída de um duto de transporte 

horizontal e vertical de acrílico com 117 mm de diâmetro interno, um “tê” saída lateral 

de acrílico e anéis piezométricos ligados a um banco de tubos em “U”. Os ensaios 

foram realizados com três vazões distintas de milho-ração (203,04; 360,36 e 500,4 

kg/h). 

A determinação do coeficiente foi realizada por meio da obtenção de valores 

de perdas de carga a montante e a jusante da singularidade para velocidades na faixa 

entre 10,0 e 19,0 m/s. Com a perda de carga obtida por meio da leitura das pressões 

estáticas nos tubos em “U” foi calculado o coeficiente “K” para as singularidades 

analisadas e concluiu-se que o mesmo tende a variar entre 1,5 e 4,0. 

 

Palavras-chave: transporte pneumático; milho-ração; “tê” saída lateral; coeficiente “K”. 

 

Introdução 

 

O transporte de sólidos particulados tem influenciado a economia mundial em 

diversos setores da indústria como química, farmacêutica, de alimentos, metalúrgica, 

chegando a atingir mais de 80% do custo total do processo (GOMIDE,1983). Devido 

a necessidade de transportar esses sólidos em alta ou baixa escala, foram 

desenvolvidas técnicas para facilitar o transporte de sólidos, entre elas se destacam 

os dispositivos carregadores, arrastadores, elevadores, alimentadores e pneumáticos. 



 
 

No transporte de grãos, pode-se classificar em vertical, horizontal ou de 

deslizamento, o movimento realizado pelo sólido. Os transportadores mais 

empregados nas indústrias de grãos são os helicoidais (dispositivos arrastadores), os 

elevadores de canecas, correias transportadoras e os transportadores pneumáticos, 

o qual será ressaltado no presente estudo. 

Os transportadores helicoidais tem como vantagem sua capacidade de realizar, 

ao mesmo tempo, outros tipos de operações como resfriamento, secagem, extração, 

entre outras. Sua maior desvantagem é servir para o transporte apenas para 

distâncias curtas. (GOMIDE, 1983). Os elevadores de canecas são os mais indicados 

para materiais granulados, entretanto, uma pequena inclinação em sua posição de 

trabalho pode resultar em sérias complicações ao longo da manobra do elevador. 

(SOUZA E SILVA, 2008) 

As correias transportadoras possuem grande capacidade mecânica, são de 

fácil instalação e operação. Permitem ser instaladas para longas distâncias, mas tem 

como desvantagens a restrição da inclinação de 15° para grãos e permite a ocorrência 

de avarias por atrito ou choque na carga e descarga do grão (SOUZA E SILVA, 2008). 

Tendo em vista os problemas citados anteriormente, o transportador pneumático em 

fase diluída tem como vantagens o seu baixo custo inicial, facilidade de manutenção 

mecânica, trajeto de transporte único ou ramificado, simplicidade na variabilidade do 

percurso e sistema auto limpante, tornando-o por diversas vezes mais efetivo que 

outros transportadores. Entretanto, o transportador pneumático pode requerer altas 

potências e apresentar lesões nos grãos transportados, sendo esses os principais 

malefícios de seu uso. (SOUZA E SILVA, 2008) 

Segundo Gomide (1983), os dispositivos pneumáticos são capazes de 

transportar sólidos com granulometria variando entre 100 µm (pó fino) até grãos que 

podem apresentar cerca de 1 cm. O grão adotado para o presente estudo foi o milho-

ração, que possui uma massa que oscila entre 250 e 300 mg, de acordo com PAES 

(2006). 

Ao ser transportado, o milho pode sofrer variadas deformações em sua 

estrutura. Isso deve-se ao fato de que durante o transporte, principalmente em 

singularidades como joelhos e curvas, o grão pode acabar se chocando fortemente 

contra as paredes internas da tubulação e contra os outros grãos que estão sendo 

transportados, e, portanto, acaba por sofrer modificações em sua estrutura. 



 
 

A singularidade apresentada neste estudo trata-se do tê saída lateral e com 

prolongamento de 30 mm. Ao utilizar o tê, pode-se verificar a formação de um acúmulo 

de grãos na singularidade, o que reduz o atrito direto entre os grãos e a parede interna 

da tubulação amenizando o impacto e reduzindo as quebras dos grãos.  

 

Objetivo 

 

O objetivo do presente estudo foi quantificar o multiplicador da carga cinética 

(K) para um “tê” saída de lado e com prolongamento de 30 mm e comparar o 

desempenho de ambos numa instalação piloto de transporte pneumático de milho de 

ração. 

 

Material e método 

 

Foi empregado no presente estudo uma unidade piloto de transporte 

pneumático disponível no Laboratório de Operações Unitárias da Universidade Santa 

Cecília. Empregou-se no trabalho o grão milho-ração, utilizado como alimento para 

aves, bovinos e suínos. 

O transportador pneumático consistiu de um ventilador acoplado a um motor 

elétrico de 0,75 hp, tubulações de acrílico com diâmetro interno de 117 mm, silo, 

válvula rotativa, tê de 90º (com e sem prolongamento de 30 mm), ciclone e 

piezômetros nos pontos 1, 2 e 3. (Figura 1) 

 



 
 

 

Figura 1 - Esboço da Unidade Piloto de transporte pneumático: A) ventilador centrífugo; B) 

motor elétrico; C) tubulação em acrílico de 117 mm de diâmetro interno; D) banco de 

piezômetros para a leitura da pressão estática; E) válvula rotativa com silo; F) ciclone; 1, 2 e 

3) tomadas piezométricas (MORAES, 2012). 

 

A calibração da válvula rotativa foi feita pelo método da massa por unidade de 

tempo. A tabela 1 fornece o planejamento dos ensaios realizados. A velocidade do ar 

foi controlada por um inversor de frequência, e as pressões medidas nos pontos 1, 2 

e 3 da Figura 1. 

  

Tabela 1- Planejamento dos experimentos para velocidades de 10 a 19 m/s 

Acessório Vazão (kg/h) 

Tê 90° sem 
prolongamento 

203,04 (milho) 
360,36 (milho) 
500,4 (milho) 

Tê 90° com 
prolongamento (30mm) 

203,04 (milho) 
360,36 (milho) 
500,4 (milho) 

 

A velocidade no recalque foi obtida com a Equação da Continuidade pela leitura 

na sucção por um anemômetro. 

 

Vs ∗ As = Vr ∗ Ar (1) 

 



 
 

A perda de carga foi obtida pelo Balanço de Energia Mecânica. 

P1

γ
+

V1

2g
+ z1 + W =

P3

γ
+

V3

2g
+ z3 + lw(1−3) (2) 

 

Sendo: 

P1 e P3 a pressão absoluta, em kgf/m2; 

γ o peso específico do fluido, em kgf/m3; 

v1 e v3 a velocidade média na tubulação, em m/s; 

g a aceleração da gravidade, em m/s²; 

z1 e z3 o desnível ou altura em relação a um plano de referência, em m; 

W o trabalho de eixo, em m; 

𝑙𝑤1−3 a perda de carga do sistema entre os pontos analisados (1 e 3), 

em m. 

A equação foi simplificada baseando-se nas seguintes condições: não há 

variação de diâmetro, portanto não há variação de velocidade; o desnível é 

desprezível, pois a pressão medida está em coluna de água, enquanto a altura está 

em coluna de ar; não há trabalho de eixo entre os pontos analisados. Assim sendo, a 

equação resume-se em: 

 

lw(1−3) =  
P1

γ
−

P3

γ
 (3) 

 

Determinou-se o multiplicador da carga cinética (K) para ambos os tês pela 

equação (4) e o número de Reynolds pela equação (5). 

 

 

 

Re =  
D ∗ v ∗ ⍴

µ
 (5) 

 

 

 

K =
lw ∗ 2g

v2
 (4) 



 
 

Resultados e discussões 

 

A partir dos gráficos apresentados nas figuras 2 e 3, nota-se que a perda de 

carga tende a aumentar com o aumento da vazão de sólidos e a velocidade do ar. 

 

 

 

Figura 2 - Perda de carga em função da velocidade do ar para a singularidade tê sem 

prolongamento. 

 



 
 

 

Figura 3 - Perda de carga em função da velocidade do ar para a singularidade tê com 

prolongamento de 30 mm. 

 

Comparando as singularidades, foi possível notar que os valores obtidos para 

o coeficiente K apresentam um valor semelhante, variando em uma faixa de 1,5 a 4; 

sendo possível dizer então que não há diferença significativa entre as singularidades 

quando comparados em relação com sua perda de carga característica, como 

ilustrado anteriormente nas Figuras 2 e 3. 

Além disso, é possível notar que ambas singularidades convergem para uma 

faixa onde apresentam uma tendência a permanecer constante (Figura 4). Pode-se 

atribuir este efeito ao fato de que o método K, desenvolvido pela CRANE Co, é 

recomendado apenas para faixas de escoamento plenamente turbulentas (Figura 5), 

apresentando um maior desvio da idealidade em faixas com Reynolds laminar. 

 



 
 

 

Figura 4 - Coeficiente K em função da velocidade do ar para ambas singularidades 

 

 

Figura 5 – Coeficiente K em função do Número de Reynolds para ambas as singularidades. 

 

 

 



 
 

Conclusão 

 

O trabalho permitiu concluir: 

a) A perda de carga para escoamentos com maior concentração de 

sólidos é levemente maior, porém as singularidades estudadas não 

apresentam diferença significativa em relação ao coeficiente da 

carga cinética (K), apresentando semelhante perda de carga na 

prática; 

b) Existe uma tendência em que o coeficiente K, para ambas 

singularidades, convergem para um valor em torno de 1,5 a 4,0; 

c) O método de K é mais aplicável em regime turbulento, por não 

apresentar desvio significativo. 
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