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1. RESUMO 

 

O transporte pneumático consiste no deslocamento de partículas sólidas granulares 

como milho, soja, arroz, trigo, areia, cimento, calcário, borracha em pó, papel picado 

e fármacos, através de um fluxo de gás no interior de tubulações. O sistema pode 

operar com pressões altas, baixas e até negativas para realizar a movimentação do 

produto. Esta técnica teve grande importância no início do século XX em função dos 

elevados custos dos transportes ferroviários e rodoviários. Apesar da carência de 

dados no que concerne a perda de carga e a porcentagem de quebra dos grãos 

alimentícios (friabilidade), tem como vantagem não contaminar o meio ambiente com 

material transportado e contribuir com a redução dos congestionamentos das 

ferrovias e rodovias. O presente trabalho visou quantificar experimentalmente, em 

uma unidade piloto de transporte pneumático com pressão positiva, a perda de 

carga e a friabilidade do milho em grãos. Os ensaios foram realizados em ciclo 

fechado com tubulações de acrílico estrudado, sem costura, com diâmetro interno de 

117 mm e comprimento aproximado de 6 m. A perda de carga foi registrada por 

manômetros de tubo em “U” conectados a anéis piezométricos ao longo do 

equipamento. A unidade experimental também continha uma válvula rotativa com 

potenciômetro para controle da vazão do milho, um ventilador com rotor de 238 mm 

de diâmetro acoplado a um inversor de frequência para controle da velocidade do ar, 

e um ciclone. A perda de carga foi de 0,6 mca/100 m para a máxima vazão de sólido 

estudada de 390,2 kg/h com velocidade de ar de 15,2 m/s, mínima para o transporte 

vertical e horizontal. A friabilidade em um comprimento equivalente de 

aproximadamente 3000 m foi inferior a 10%. 

 

PALAVRA-CHAVE: Transporte pneumático; grãos; vazão; perda de carga. 
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2.  INTRODUÇÃO  

 

O transporte de particulados sólidos tem grande influência nas indústrias 

alimentícias, farmacêuticas, metalúrgicas, têxteis e químicas, chegando a atingir 

mais de 80% do custo total do processo. (GOMIDE, 1983)  

Com a necessidade de transportar tais sólidos em escalas e necessidades 

variadas, foram desenvolvidos diferentes métodos para facilitar o deslocamento dos 

mesmos, entre eles destacam-se os dispositivos arrastadores, carregadores, 

elevadores e pneumáticos. 

Na indústria de grãos, a movimentação desse sólido por transporte 

pneumático pode ser classificada em fase densa e diluída de acordo com cada 

processo. A fase densa consiste no transporte de partículas a uma velocidade 

abaixo de 20 m/s e com concentrações de 15 a 50 kg de sólido por 1 kg de ar. Já a 

fase diluída as velocidades variam de 15 a 40 m/s e concentração normalmente 

inferior a 15 kg de sólido por 1 kg de ar. (MORAES, 2017) 

O transporte pneumático em fase diluída possuí baixo custo inicial, 

simplicidade de manutenção mecânica, percurso de transporte único ou ramificado e 

sistema autolimpante, tornando-o mais efetivo que os demais transportadores. 

Todavia, pode necessitar o uso de altas potências e apresentar lesões nos grãos 

transportados. (MILLS, 2016) 

Apesar do milho ser de grande importância na alimentação humana e de 

animais, são poucos os trabalhos referentes ao transporte pneumático desse grão. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo foi determinar a friabilidade e a perda de carga 

do milho em grãos em função da velocidade do ar em uma instalação piloto de 

transporte pneumático em fase diluída. 
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4.  MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na unidade experimental de transporte pneumático em 

fase diluída (Figura 1), do laboratório de operações unitárias da Universidade Santa 

Cecília, Santos. 

 
Figura 1 - Unidade piloto de transporte pneumático (MORAES, 2012): 1) Sucção da tubulação com 
anemômetro; 2) Motor elétrico e ventilador centrífugo; 3) Silo com válvula rotativa; 4) Banco de 
manômetros em “U”; P5), P6) e P8) Tomadas piezométricas utilizadas no presente estudo em tubo de 
acrílico cristal transparente sem costura de 117 mm de diâmetro interno; 7) Ciclone 8) Inversor de 
frequência e Potenciômetro. 

 

Foi verificado a estanqueidade do sistema, bloqueando a saída do ciclone e 

ligando o ventilador centrífugo na velocidade máxima. As velocidades na sucção 

foram medidas com um anemômetro, sem sólidos e com vazões de 99,4, 250,0, 

390,2, 571,1 e 663,3 kg/h de milho. A vazão de milho dada pela válvula rotativa foi 

aferida a partir do método da massa por unidade de tempo (média de quatro 

leituras). A velocidade nos dutos de leitura de perda de carga foi obtida a partir da 

equação da continuidade com a velocidade de entrada do ventilador indicada por 
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anemômetro. As velocidades de sucção variaram entre 3 m/s e 5 m/s, e as de 

descarga entre 12 m/s e 18 m/s. A perda de carga foi obtida pelas medições nos 

tubos em “U”.  

O milho foi pesado no início e no fim dos ensaios. Pesou-se também os grãos 

que sofreram alguma forma de dano. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

 

 Apresentam-se na Tabela 1 os valores obtidos na calibração da válvula 

rotativa: em que m é a massa do milho coletado em kg, W é a vazão mássica obtida 

em kg/h e t é a média de tempo coletada por quatro cronômetros em s. O 

potenciômetro foi alterado de forma crescente e realizada a pesagem dos grãos 

milho antes e depois de cada volta para a determinação da massa. A análise da 

porcentagem de quebra do milho durante o processo foi realizada após os ensaios 

na unidade piloto de transporte pneumático com as vazões de: 0 Kg/h, 99,4 Kg/h, 

250,0 Kg/h, 390,2 Kg/h. 

 

Tabela 1 – Calibração da válvula rotativa. 

Potenciômetro 

(%) 

Tempo 

(s) 

m (coletado) 

(kg) 

W 

(kg/h) 

20 71,64 1,978 99,4 

40 46,78 3,244 250,0 

60 31,18 3,380 390,2 

80 19,51 3,095 571,1 

100 16,07 2,961 663,3 

  

De modo a demonstrar os dados de forma prática, os grãos de milho foram 

espalhados em um quadro branco para visualizar a quantidade quebrada. 
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6.  RESULTADOS 

 

Pode-se observar na Figura 2, a quantidade de milho quebrado inferior a 10% 

no sistema com comprimento equivalente (trecho reto, duas curvas e um ciclone), de 

aproximadamente 3000 m. A quebra foi obtida por relação de área e massa.   

Figura 2 – Espalhamento dos grãos de milho antes e depois de todos os ensaios: A) Antes do 
experimento; B) Depois do Experimento e; C) Milho quebrado. 

 

Apresentam-se nas Tabelas 2, 3, 4 e 5 os resultados obtidos para as vazões 

estudadas e a perda de carga em função da velocidade do ar no recalque. 

Os pontos 5 e 6 da Figura 1 representam o trecho reto estudado e os 6 e 8 o 

trecho da curva analisada.  

 

Tabela 2 – Sem vazão de sólidos 

Velocidade do Ar  ℓw (exp) Trecho Reto Trecho de Curva 

(m/s) (mca) (P5 - P6) * (P6 - P8) ** 

Sucção Recalque P5 P6 P8 (mca/m) 100 m ∆P (mca) 

3,30 11,95 0,076 0,074 0,067 0,267 0,007 

3,80 13,76 0,094 0,092 0,081 0,267 0,011 

4,00 14,48 0,115 0,108 0,096 0,933 0,012 

4,40 15,93 0,129 0,124 0,108 0,667 0,016 

4,60 16,65 0,144 0,133 0,117 1,467 0,016 
 

*(P5 – P6) = (0,076 – 0,074) mca = 0,002 mca por um trecho reto de 0,75 m. 
**(P6 – P8) = (0,074 – 0,067) mca = 0,007 mca. 
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Tabela 3 – Vazão de sólidos de 99,4 kg/h 

Velocidade do Ar ℓw (exp) Trecho Reto Trecho de Curva 

(m/s) (m.c.a) (P5 - P6) * (P6 - P8) ** 

Sucção Recalque P5 P6 P8 (mca/m) 100 m ∆P (mca) 

3,40 12,31 0,074 0,070 0,065 0,533 0,005 

3,70 13,39 0,093 0,090 0,080 0,400 0,010 

3,90 14,12 0,095 0,092 0,084 0,400 0,008 

4,20 15,20 0,110 0,106 0,096 0,533 0,010 

4,30 15,57 0,113 0,108 0,097 0,667 0,011 
 

*(P5 – P6) = (0,074 – 0,070) mca = 0,004 mca por um trecho reto de 0,75 m. 
**(P6 – P8) = (0,070 – 0,065) mca = 0,005 mca. 

 

Tabela 4 – Vazão de sólidos de 250,0 kg/h 

Velocidade do Ar ℓw (exp) Trecho Reto Trecho de Curva 

(m/s) (mca) (P5 - P6) * (P6 - P8) ** 

Sucção Recalque P5 P6 P8 (mca/m) 100m ∆P (mca) 

3,40 12,31 0,074 0,070 0,065 0,533 0,005 

3,70 13,39 0,093 0,090 0,080 0,400 0,010 

4,10 14,84 0,110 0,106 0,095 0,533 0,011 

4,40 15,93 0,122 0,118 0,104 0,533 0,014 

4,50 16,29 0,132 0,126 0,112 0,800 0,014 

*(P5 – P6) = (0,074 – 0,070) mca = 0,004 mca por um trecho reto de 0,75 m. 
**(P6 – P8) = (0,070 – 0,065) mca = 0,005 mca. 

 

Tabela 5 – Vazão de sólidos de 390,2 kg/h 

Velocidade do Ar ℓw (exp) Trecho Reto Trecho de Curva 

(m/s) (mca) (P5 - P6) * (P6 - P8) ** 

Sucção Recalque P5 P6 P8 (mca/m) 100m ∆P (mca) 

3,60 13,03 0,087 0,083 0,072 0,533 0,011 

3,70 13,39 0,086 0,084 0,075 0,267 0,009 

4,20 15,20 0,101 0,099 0,085 0,267 0,014 

4,30 15,57 0,120 0,116 0,098 0,533 0,018 

4,60 16,65 0,135 0,129 0,111 0,800 0,018 

*(P5 – P6) = (0,087 – 0,083) mca = 0,004 mca por um trecho reto de 0,75 m. 
**(P6 – P8) = (0,083 – 0,072) mca = 0,011 mca. 
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 Observa-se nas Figuras 3 e 4 o comportamento da perda de carga por 100 

metros em função da velocidade de ar (m/s). 

Figura 3 – Perda de carga por 100 metros em função da velocidade no trecho reto horizontal entre os 
pontos 5 e 6. 
 
 

Figura 4 – Perda de carga por 100 metros em função da velocidade no trecho de curva entre os 
pontos 6 e 8. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O trabalho permitiu concluir que não houve variação significativa na perda de 

carga com as vazões de milho de 99,4, 250,0 e 390,2 kg/h tanto no trecho reto como 

na curva. No trecho reto, deve-se evitar velocidades abaixo de 14,0 m/s (ponto de 

inflexão, Figura 3), pois o milho é arrastado pela parte inferior da tubulação com o 

consequente desgaste localizado do duto e maior dano ao alimento. A friabilidade foi 

inferior a 10% para um comprimento equivalente de aproximadamente 3000 m.  
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