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1. RESUMO 

O crescimento da população mundial tem como consequência uma maior 

demanda de produtos à vida humana. A evolução de processos nas indústrias 

ocorre com o objetivo de suprir essas carências da sociedade. Um relevante 

equipamento presente em vários processos industriais é a correia transportadora, 

empregada para deslocar por exemplo, britas, cimento, areia, cal, carvão, coque, 

gesso, serragem, sal e cereais. A literatura é carente de dados de unidades piloto da 

potência em função da inclinação da correia para o transporte de brita com umidade. 

O presente trabalho teve por objetivo correlacionar a potência requerida pelo motor 

de uma correia transportadora piloto, em diferentes velocidades e graus de 

inclinação, considerando a perda de brita úmida durante o transporte. A unidade 

experimental consistiu de uma correia transportadora com 3,60 metros de 

comprimento útil, um conjunto moto-redutor com inversor de frequência utilizado 

para acionar a correia, um alimentador em acrílico possuindo uma saída de 45º e 

uma estrutura com um conjunto com moto-redutor utilizada para a elevação da 

correia para uma nova angulação, inversor de frequência e um dispositivo contra 

recuo. Durante os ensaios foi utilizada a brita de 9,5mm, que é o maior diâmetro 

dentro da brita zero. A amostra foi mantida submersa sob água durante 24 horas, 

visando reproduzir as condições do material em espaço aberto, em locais com altos 

índices pluviométricos. Foram realizados ensaios visando determinar o grau de 

escorregamento. Os graus contemplados durante o experimento na correia foram os 

de 0º, limitação mínima do equipamento e 25º, limitação máxima do sistema. Os 

ensaios foram feitos em triplicata nas velocidades 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1,0 m/s, 

transportando 10 quilogramas de brita úmida. Obteve-se com o projeto, a construção 

de dois gráficos para facilitar a visualização e entendimento dos resultados. Estes 

correlacionam a potência consumida por metro e vazão em função das seis 

velocidades de operação, bem como a comparação de porcentagem da quantidade 

de perda do material ao longo do processo em 0 e 25° em função das seis 

velocidades de operação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A utilização da correia transportadora é atualmente em indústrias, minerações e 

construções civis devido à ampliação do consumo de sólidos presentes no dia a dia 



da população. A aplicação da correia nessas áreas tende a aumentar os lucros, a 

produtividade, a economia e a segurança do processo.  

Denomina-se correia, uma estrutura resistente composta de uma lona sob roletes 

na horizontal ou diagonal com movimentos contínuos capazes de conduzir diversos 

materiais como, sólidos maciços, pastas e polpas. Operam a uma velocidade 

comumente entre 0,5 e 3 m/s, de modo que não haja perda de material ou 

rompimento da unidade (GOMIDE, 1983).  

O material amplamente transportado na correia é a pedra britada, agregado 

presente na composição de concreto asfáltico, argamassas, pavimentos rodoviários, 

aterros, na correção de solos e principalmente na composição do concreto de 

cimento para a construção de paredes ou muros (MOINO, 2018). 

Segundo Bauer (1979), pedra britada é o produto de cominuição de rocha que se 

caracteriza por tamanhos nominais de grãos enquadrados entre 2,4 e 64 mm, de 

acordo com as divisões padronizadas da ABNT constantes nas NBR 5.564, 7.174 e 

7.211. Dependendo do objetivo a serem empregadas, a brita é dividida por sua 

granulometria, onde é peneirada para o tamanho desejado.  

 

3. OBJETIVO 

O presente estudo teve o objetivo de quantificar experimentalmente a potência 

consumida pelo motor, correlacionando às distintas velocidades e graus de 

inclinação da correia transportadora, e determinar a quantidade de brita úmida 

perdida durante o transporte. 

 

4. MÉTODO 

As análises foram executadas em uma unidade piloto de Correia 

Transportadora construída no Laboratório de Operações Unitárias da Universidade 

Santa Cecília, conforme se observa na Figura 1. 

O material a ser transportado pela mesma foi a brita de 9,5mm, peneirada a 

partir da brita zero representada na Figura 2. Os aparelhos utilizados para a 

determinação dos resultados foram: tacômetro (velocidade linear em metros por 



minuto e a rotação por minuto), dinamômetro (força em newtons) e balança (massa 

em grama). 

 

 
Figura 1: Unidade piloto de correia transportadora, utilizada para os estudos. 

 

 
Figura 2: Brita de 9,5 mm de diâmetro, peneirada da brita zero. 

 

A amostra peneirada e separada foi transferida para um recipiente que 

comportou toda a carga de brita submersa em água por 24h, para obtê-la em forma 

úmida. 

Obtida a brita nas condições supracitadas, um teste foi realizado, antes dos 

ensaios, em uma bancada experimental composta de uma base de madeira com 

diâmetro de 1000 mm e coberta com a mesma lona da correia original (Figura 3) 

para encontrar o grau de escorregamento.  

Sobre a lona, foi despejada a brita por toda a sua extensão, exceto em duas 

extremidades de 100 mm, a uma altura equivalente à saída da caixa alimentadora 

da correia, 60 mm. Ergueu-se a base, através de um macaco hidráulico sanfonado, 



até o ângulo do escorregamento total lida com o auxílio de um transferidor. A mesa, 

onde manuseou este equipamento de teste, foi conferida para estar plana e estável, 

por meio de uma régua de nível.  

Os ângulos determinados foram (Tabela 1), respectivamente, 0° e 45º, onde zero 

é o menor grau de angulação e 25º é a limitação fornecida pelo equipamento. 

Verificou-se a inclinação da correia utilizando-se um transferidor de acrílico conforme 

demonstrado na Figura 4. 

 

 
Figura 3: Bancada estática experimental utilizada para realizar o teste de escorregamento. 

 

Tabela 1: Dados do teste de grau de escorregamento realizado 
em bancada estática experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Transferidor em acrílico transparente equipado à correia transportadora afim de determinar 

a angulação da mesma. 

Ângulo do Equipamento Situação da Amostra 

10° Inerte 

15° Inerte 

20° Inerte 

25° Inerte 

30° Escorregamento Parcial 

35° Escorregamento Parcial 

40° Escorregamento Parcial 

45° Escorregamento Total 



As velocidades escolhidas para análise foram de 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 

m/s. 

Todos os ensaios foram repetidos três vezes para a obtenção de uma média. 

Ainda com a correia em angulação zero, foi medida a primeira velocidade 

desejada com um tacômetro. Após a velocidade estar ajustada ao ensaio 

correspondente, foi medida a força no motor elétrico em balanço, com dinamômetro, 

e a rotação do eixo do motor, com tacômetro. Os valores foram registrados e só 

após estes procedimentos a correia recebeu o material para iniciar o transporte.  

Determinou-se para alimentação da correia transportadora, uma carga de 10 

kg, divididos em dois béqueres cada qual contendo 5 kg de brita, para operar em 

regime permanente, em todas as velocidades e angulações trabalhadas. As britas 

foram despejadas manualmente em uma caixa alimentadora à montante da correia, 

como pode ser observado na Figura 5. Retirada a comporta que segurava a carga 

no alimentador e após preenchimento total da correia para início das medições, 

eram conferidas as rotações no eixo, dessa vez com a correia completa de britas e 

verificada a força exercida no braço do motor elétrico em balanço.   

Após o transporte das britas através da correia foi desligado o equipamento, 

desconsiderando o material retardatário. 

 
Figura 5: Alimentador em acrílico instalado na extremidade da correia transportadora. 

 



Ao fim do procedimento foi pesada a quantidade de amostra que era despejada 

ao final da correia em uma caixa coletora e anotados os resultados para a eventual 

comparação com a massa alimentada. Todos os ensaios foram repetidos três vezes 

para cada ângulo e velocidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Utilizou-se o cálculo da diferença de massa entre entrada e saída no 

equipamento para se obter a perda de material, como demonstrado na equação 1. 

 QP = Qe – Qs (1) 

Em que:  

 QP é a quantidade de massa perdida durante o transporte (g); Qe é a quantidade de 

amostra de entrada (g); e Qs é a quantidade de amostra de saída (g). 

A potência do motor elétrico foi calculada pelas equações 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 com 

o transporte de material, bem como apenas para o acionamento da correia. 

 N =
W

t
 (2) 

Sendo: 

N a potência consumida pelo motor elétrico em balanço (W); W o trabalho (N); e t o 

tempo de transporte (s). 

Considerando que o trabalho (W) exercido na correia pelo motor foi determinado 

pela Força (F em N) que o motor realiza para colocar a correia em funcionamento, 

multiplicada pelo comprimento do Braço (d em m) tem-se a equação 3. 

 W = F × d (3) 

Substitui-se a equação 2, em 3, obtém-se a equação 4: 

 
N =

F × d

t
 

(4) 

Sendo: 

d a distância percorrida pelo material na correia (m); e t o tempo de transporte (s) 



A velocidade linear (V em m/s) é a relação entre a distância (d em m) e o tempo  

(t em s), como mostrado na equação 5. 

 
V =

d

t
 

(5) 

A velocidade também pode ser determinada multiplicando-se a velocidade 

angular pelo raio. Obtém-se na equação 6: 

 V = ω × R = 2 ×  π × n × b (6) 

Na qual: 

ω é a velocidade angular do equipamento (rad/s); R é o raio (m); n é o número de 

rotações exercidas pelo eixo do motor (rps) e b o braço (haste) de um motor em 

balanço. 

Pelo exposto, a potência pode ser calculada pela equação 7: 

 N = F ×  2 × π × n × b (7) 

 

6. RESULTADOS 

Os resultados experimentais da porcentagem de perda das britas utilizadas 

no processo estão expressos na Figura 6. 

 

 

Figura 6: Comparação de porcentagem da quantidade de perda do material ao longo do processo 
horizontal e inclinado em função das variáveis velocidades de operação. 
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Apresenta-se na Figura 7 os valores resultantes da potência (N) consumida na 

correira transportadora pela  vazão mássica (Q) e a extensão da correia (L) em 

função da velocidade de transporte (v) com as britas durante processos de elevação 

e movimentação. 

 

 
Figura 7: Potência consumida (Newtons) por metro e vazão (ton/h) em função da velocidade de 

operação. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

a.  Quanto maior a velocidade, maior a potência consumida e menor a perda de 

material pelo acúmulo de britas na zona morta do alimentador. 

b. A menor perda de material ocorreu com velocidades acima de 0,8 m/s (Figura 

6). 

c. A maior potência consumida ocorreu na inclinação de 25° (Figura 7). 
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