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Perda de material e da potência consumida em função da velocidade de 
deslocamento de brita zero em unidade piloto de correia transportadora. 

SILVA, K.P; GAMA, L.M; INOCÊNCIO, P.R; VERZANI, R.M.B; MORAES, M.S; 
MORAES JÚNIOR, D; SANTOS, A.R; MOINO, C. C. 

 

Resumo 

O transporte de sólidos tem por finalidade conduzir um determinado material de 
um ponto a outro, sendo comumente utilizado em indústrias. Dentre esses 
equipamentos, encontram-se catalogados como fechados: helicoidal, hidráulico, 
pneumático e por tubulações; e abertos: elevador de caneca, esteiras e correias. A 
correia transportadora tem como uma importante vantagem transportar diversos 
tipos de materiais. Porém se não inseridas corretamente podem acarretar 
desvantagens preocupantes, como por exemplo, perda de material e excessivo 
consumo de energia elétrica. Dentre os materiais que ela pode transportar, estão a 
areia, o carvão e a pedra britada, sendo a última muito utilizada na produção de 
concreto. O presente trabalho teve como finalidade analisar a correlação entre a 
potência consumida pelo motor elétrico e perda de material em função da 
velocidade da correia no ângulo de 0°. Foi utilizada uma amostra de brita zero, 
passando-a por três peneiras distintas: de 4,75mm; 6,3mm e de 9,5mm de 
diâmetro, foi recolhido para análise as que ficaram retidas nas malhas de 4,75mm 
e de 9,5 mm de diâmetro, pois representam os extremos diâmetros da amostra “in 
natura”. Com as britas já separadas, foram feitos ensaios em uma correia 
transportadora variando a velocidade entre 0,5m/s a 1,0m/s, com intervalos de 
0,1m/s. Foram coletados as demais informações como, vazão, perda de amostra, 
força e potência do motor elétrico. Foram realizados ensaios em triplicatas para 
determinação da potência e velocidade. Em relação a perda de material, foi possível 
constatar que quanto menor o diâmetro, maior foi a sua perda. 

Palavras-chave: Transporte de sólidos; Correia transportadora; Brita zero; 
Velocidade; Potência. 
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Introdução 

 O transporte de sólidos particulados é comumente utilizado em muitos 

processos industriais, em alguns casos chegando a atingir a maior parte do custo total 

de operação. Quando se busca diminuir custos no processo produtivo de uma 

empresa, um dos pontos mais importantes a ser estudado é a diminuição de tempo 

entre matéria-prima e produto final processado (TAMASAUSKAS, 2000).   

 Os transportadores podem ser classificados como fechados e abertos, sendo 

os fechados do tipo helicoidal, hidráulico, pneumático e por tubulações, e os abertos 

podem ser do tipo elevador de caneca, esteiras e correias. A correia transportadora 

desempenha importante papel no transporte de matéria prima em linha de produção, 

sendo um dispositivo destinado a carregar continuamente o sólido de um ponto a outro 

da indústria. Sendo utilizadas em numerosos processos, em conexão com seu 

propósito normal de providenciar um fluxo contínuo de materiais entre operações 

(MORAES, 2012; MOINO, 2018).   

 As correias apresentam como vantagens a rápida construção, manutenção 

simplificada, possibilidade de instalações quilométricas e larguras de até dois metros. 

Como desvantagens, destaca-se a perda de material, elevado consumo de energia 

elétrica quando operada erroneamente, e ainda, dependendo do local de instalação, 

a ação das intempéries durante o transporte (GOMIDE, 1983; MORAES, 2012; 

MOINO, 2018).   

  Dentre os materiais comumente transportados por correia estão o cascalho, 

coque de petróleo, carvão, areia, gesso e agregados da construção civil, sendo este 

último transportado em grande escala em pedreiras e usinas produtoras de concreto 

(MORAES, 2012, MOINO, 2018). 

 Segundo PEDROSO (2009) o concreto é considerado o segundo maior insumo 

consumido no mundo sendo em média 2 toneladas consumidas por pessoa, sendo 

este valor apenas abaixo do consumo de água.   

 O concreto é composto por água, cimento (material aglomerante), agregados 

miúdos (areia), agregados graúdos (material britado). Sendo o último material 

classificado quanto a distribuição granulométrica em cinco categorias variando de zero 
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à quatro de acordo com a Norma NBR 7.211. A brita zero ou pedrisco possui diâmetro 

mediano de 4,5mm e mínimo de 0,075mm (BAUER,2010).  

 Tendo em vista sua importância econômica na produção do concreto, torna-se 

necessário o suprimento da carência existente na literatura à respeito de transporte 

de brita zero por correia transportadora. 

OBJETIVOS 

 O objetivo do presente estudo foi comparar o maior e o menor diâmetro de 

amostra de brita zero transportada em unidade piloto de correia transportadora, 

analisando a perda de material e a potência consumida no motor elétrico em função 

da velocidade da correia. 

MÉTODO 

 O estudo foi realizado em unidade piloto de correia transportadora projetada e 

construída no laboratório de operações unitárias da Universidade Santa Cecília 

apresentada na Figura 1.  

 
Figura 1 – Unidade piloto de correia transportadora 

 
 Inicialmente o conjunto amostral de brita zero foi peneirado nas malhas de 4,75 

mm, 6,3 mm e 9,5 mm de acordo com a especificação para brita 0 da Norma Brasileira 

NBR 7211/2009 para que houvesse uma separação da amostra de estudo por 

granulometria. As peneiras utilizadas podem ser visualizadas na Figura 2. 
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Figura 2 – Conjunto de peneiras de malhas 4,75mm a 9,5mm utilizadas no estudo. 
  

 Após a separação das amostras pela retenção nas malhas e para responder as 

questões deste estudo foram escolhidas as de 4,75 mm e 9,5 mm por se tratarem do 

menor e maior diâmetro. 

 O método da determinação da massa constante na secagem do material foi 

utilizado para homogeneização da umidade inicial das britas, e consistiu-se na 

distribuição das britas em bandejas metálicas e pesagem da massa inicial. Em 

seguida colocou-se em estufa e pesou-se a cada 10 horas até que sua massa se 

tornasse constante. O processo teve duração de 3 dias até a constatação da 

constância do peso amostral. Apresenta-se na Figura 3A a estufa utilizada e na Figura 

3B a balança  

 
Figura 3A - Estufa da marca Marconi, modelo MA 035/630i de 4500W à 

temperatura de 100ºC; 3B - Balança digital Gehaka, modelo BG 8000, com 
capacidade de 8 kg. 
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Após a secagem em estufa foram pesados 6 béqueres com 5 kg de brita, sendo 2 

béqueres para cada ensaio utilizado totalizando 10 kg de alimentação da amostra. 

           Os ensaios foram realizados com as velocidades de 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 

m/s, sendo 0,5 m/s o limite mínimo do equipamento e 1,0 m/s fixado por motivos de 

segurança. Cada ensaio foi realizado em triplicata para as duas granulometrias, 

totalizando 36 ensaios. A Figura 5 apresenta o momento de aferição da velocidade. 

 
Figura 5 – Aferição da velocidade com o tacômetro. 

 

           

  A fim de se determinar a potência consumida no motor elétrico em balanço, 

tornou-se necessária a medição de outros parâmetros durante o ensaio. Para tal, 

efetuou-se a leitura da força (N) exercida pelo motor quando fora acionado e a correia 

encontrava-se descarregada e também durante o transporte de britas enquanto este 

operava em regime permanente, ambos com o auxílio do Dinamômetro, que pode ser 

visualizado na figura 6A. Outro parâmetro lido durante o ensaio e nas duas situações 

já destacadas, foi a rotação (rpm) do eixo aparente do motor elétrico com o auxílio do 

Tacômetro apresentado na figura 6B.  
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Figura 6 - A) Momento de aferição da força com o dinamômetro; B) momento 
de aferição da potência com o tacômetro. 

 

Conhecendo-se a massa inicial de 10 kg de amostra contida no alimentador da 

correia, foi calculada a perda de brita que ocorreu durante o processo, pesando-se a 

quantidade final de material depositado em um recipiente de polímero ao final do 

ensaio e efetuando-se o cálculo da diferença de amostra entre a entrada e a saída. 

 A vazão mássica também foi determinada durante o ensaio através do cálculo 

de massa por tempo. Enquanto o transporte de amostra encontrava-se em regime 

permanente, aferiu-se o tempo em que tais amostras levaram para percorrer a 

distância da correia, desde o alimentador, até a saída de material. 

DESENVOLVIMENTO 

 A partir dos dados obtidos experimentalmente, pode-se efetuar o cálculo da 

potência do motor elétrico para todas as velocidades nas duas granulometrias 

utilizando o desenvolvimento das equações (1), (2), (3) e (4). 

N = 
W

t
 

(1) 

 

Em que: 

N é a potência consumida pelo motor em balanço (hp); 
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W é o trabalho realizado (N); 

t é o tempo de transporte (s). 

 

Para calcular o trabalho (W) na equação (1) foi utilizada a equação (2). Sabendo-se 

que: 

W = F x d (2) 

Sendo, 

W é o trabalho exercido na correia pelo motor (J); 

F é a força que o motor realiza para funcionar (N); 

d é a distância percorrida (m). 

Substituindo a equação (2) em (1), tem-se que: 

N = 
F x d

t
 (3) 

A velocidade pode ser calculada como demonstrado na equação (4) 

V = 
d

t
                    (4) 

 

Em que, 

V é a velocidade linear (m/s); 

d é a distância percorrida (m); 

t é o tempo do percurso (s). 

 

 A velocidade também pode ser calculada como sendo a velocidade angular da 

correia 

Vῴ = 2 x π x n x b  (5) 

Na qual: 

Vῴ é a velocidade angular da correia transportadora em m/s; 

n é o número de rotações do eixo do motor em rpm; 

b é o comprimento do braço do motor em balanço em m. 

 Pode-se inserir a equação (5) na equação (3) para a determinação da equação 

da potência consumida e representada pela equação (6) abaixo: 
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N = F x 2 x π x n x b (6) 

 As perdas do processo foram determinadas por intermédio da diferença entre 

as massas de entrada e saída do equipamento, discriminadas na equação (7). 

Mp = Me – Ms (7) 

Em que, 

Mp é a massa de perdas (Kg); 

Me é a massa de entrada (Kg); 

Ms é a massa de saída (Kg).   

A vazão mássica do ensaio foi determinada através da equação (8).  

Q = 
M

t
                    (8) 

Na qual,         

Q é a vazão mássica (Kg/h); 

M é a massa alimentada à correia transportadora (Kg); 

t é o tempo que a massa demora a percorrer a extensão da correia (h).  

            

Resultados e Discussão 

 Através dos resultados obtidos nos ensaios realizados, foi possível observar 

que o maior consumo de potência no motor elétrico ocorreu no transporte de brita zero 

peneirada na malha de 4,75 mm. Ainda, notou-se menor vazão mássica e menor 

perda de amostra quando transportadas as britas da malha de 9,5 mm (Tabela 1).  
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Tabela 1: Média das triplicatas para os valores de potência (W), perda de amostra e 
vazão em função da amplitude de velocidade. 

 Brita 4,75mm Brita 9,5mm 

Velocidade 
(m/s) 

Potência 
(W) 

Perda de 
amostra (%) 

Vazão 
(Kg/h) 

Potência 
(W) 

Perda de 
amostra (%) 

Vazão 
(Kg/h) 

0,50 79,985 0,5 5,477 61,760 0,4 6,326 

0,60 96,598 0,6 8,092 66,727 0,5 6,733 

0,70 116,259 0,6 8,793 82,915 0,5 8,818 

0,80 133,437 0,7 9,522 102,427 0,6 8,878 

0,90 149,120 0,7 10,676 107,163 0,7 9,832 

1,00 159,327 0,7 11,645 119,925 0,7 8,921 
Total 734,725 0,38 54,205 540,916 0,34 49,507 

 

 Com os dados obtidos na Tabela 1 foi possível observar um aumento gradual 

e diretamente proporcional da potência consumida, perda de material e vazão 

conforme o aumento da velocidade (Figuras 8A-C). 

 

Figura 8 – Análise e comparação dos parâmetros em relação a velocidade, sendo 
A: Potência em função da velocidade; B: Perda de amostra em função da 

velocidade; C: Vazão em função da velocidade. 
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Conclusão 

 O trabalho permitiu concluir que quanto menor o diâmetro da brita maior o gasto 

de energia consumida para transportá-la e maior a perda de material. Possivelmente 

isso está ligado ao fato de não conseguirem se agrupar efetivamente e ocorrer maior 

choque entre as britas de menor diâmetro no momento da alimentação. 

 Concluiu-se também que a velocidade age de forma gradual e diretamente 

proporcional em relação a potência consumida, perda de material e vazão mássica. 
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