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RESUMO 

O controle das propriedades físicas dos granulados é de grande importância industrial uma 

vez que são esses parâmetros que vão permitir um melhor aproveitamento dos finos nas 

usinas. Vários trabalhos relacionando diferentes variáveis de processo com as propriedades do 

granulado produzido podem ser encontrados na literatura, mas ainda é muito difícil prever 

quantitativamente a distribuição granulométrica dos aglomerados de uma nova formulação 

somente com o conhecimento de suas propriedades mineralógicas, químicas e 

granulométricas. Neste estudo foi realizada a caracterização de uma amostra de minério de 

ferro, avaliado o efeito da velocidade de rotação do tambor e comparado o desempenho de 

dois aglomerantes diferentes. Os resultados mostraram redução do diâmetro médio dos 

grânulos com a utilização do aglomerante Peridur 330® em comparação com a bentonita. Em 

contrapartida, os granulados feitos com bentonita se mostraram mais resistentes. É possível 

observar que os grânulos contendo bentonita como ligante apresentaram valores ligeiramente 

menores de porosidade e de permeabilidade, indicando também uma maior resistência das 

pelotas formadas. 

Palavras-chave: granulação; minério de ferro; Peridur 330®; bentonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The physical properties control of granulates has great industrial importance since they are 

parameters that will allow a better use of the fines in processing plants. Several studies related 

different process variables with properties of  resultant pellets can be found in the literature, 

but it is difficult predict the granulometric distribution of the agglomerates of a new 

formulation based only on the knowledge of its mineralogical, chemical and granulometric 

properties. In this study the characterization of an iron ore sample was carried out, the effect 

of the drum rotation speed was evaluated and the performance of two different binders was 

compared. Results have showed decrease in average pellet diameter using the binder Peridur 

330® in comparison to bentonite. In the other hand, pellets made employing bentonite have 

proved to be more resistant in the drop test. It is possible to observe that pellets containing 

bentonite as binder have presented slightly smaller values of porosity and permeability, 

indicating also a higher resistance of the pellets. 

Keywords: granulation; iron ore; Peridur 330®; bentonite. 
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1. INTRODUÇÃO 

Partículas finas representam problemas em vários e diferentes ramos da 

indústria. São difíceis de manusear e de processar. Em especial na indústria da 

mineração os finos de minério têm sido motivo de perdas de recuperação, aumento de 

custo, aumento do volume de rejeito produzido e estocado, aumento de instabilidade de 

bacias de rejeito, redução do teor dos produtos, redução da vida útil de jazidas e 

inviabilização de empreendimentos. 

Com o avanço das operações de lavra, os minérios de teores mais altos, de 

grãos maiores e de maiores granulometrias de liberação dos minerais-minério estão se 

exaurindo. Ao mesmo tempo a demanda por produtos minerais a custos controlados 

pela concorrência tem a tendência crescente em longo prazo. Não obstante, a sociedade 

e órgãos reguladores do meio ambiente tornam-se sempre mais exigentes e restritivos. 

Nesse cenário, a indústria de mineração tem que se reinventar para aumentar a 

eficiência de lavra e processamento e reduzir a geração de resíduos. 

Os minérios finos ou ultrafinos (esta denominação depende de cada operação), 

de maneira geral, são processados com baixos níveis de eficiência, se comparado às 

frações mais grossas, ou são simplesmente segregados e rejeitados, muitas vezes com 

teores tão altos quanto ou até mais altos que das frações grossas. 

Mas essa fraqueza ou ameaça, que atormenta tantas minas e engenheiros de 

processo, pode tornar-se uma oportunidade de crescimento com o crescente 

desenvolvimento de tecnologias de beneficiamento desse material. 

A produção mundial de minério de ferro em 2014 foi estimada em 3,2 bilhões 

de toneladas (3,5 % maior que a registrada em 2013). O Brasil foi o terceiro maior 

produtor mundial (12,8 %) com 411,8 Mt e, desse total, por tipo de produto a produção 

se dividiu em: granulados (10,0 %) e finos (90,0 %), estes distribuídos em sinter feed 

(64,8 %), pellet feed (24,9 %) e pellet screening (0,3 %). O minério de ferro 

correspondeu a 61,7 % do valor das substâncias metálicas da produção mineral 

comercializada em 2015 pelo Brasil (DNPM, 2016). 

A granulação é o processo de formação de agregados através da aglomeração 

de partículas com a aspersão de um líquido ligante enquanto elas são revolvidas em um 

tambor ou disco rotativo, leito fluidizado, misturador de alto cisalhamento ou outro 
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equipamento semelhante. O líquido une as partículas pela combinação de pressão 

capilar, tensão superficial e forças viscosas, até que ligações mais estáveis sejam 

formadas subsequentemente pela secagem, usualmente seguida de cocção com 

sinterização (Iveson e Litster, 1998). 

A granulação é também chamada de aglomeração, balling e pelotamento. No 

Brasil o termo pelotização engloba, usualmente, também a cocção das pelotas verdes. 

Ela pode usar de variados processos para formar aglomerados de partículas finas com 

diâmetro entre aproximadamente 0,10 mm e 20 mm e diferentes níveis de compactação. 

Algumas vantagens da aglomeração incluem a melhora da escoabilidade do 

granel, o que facilita seu manuseio e seu armazenamento; a redução da geração de 

poeira, o que contribui com as condições ambientais e reduz riscos de explosão. Outras 

vantagens são a estabilização de misturas homogêneas de partículas que não poderiam 

ser feitas de outra forma; e o aumento da permeabilidade do leito (carga), o que é muito 

desejável na etapa de redução do processamento metalúrgico. 

Com todos esses benefícios que a granulação pode proporcionar, o processo 

ainda não é plenamente compreendido. Cameron et al. (2005) apontaram que a lida com 

particulados em processos industriais ainda é baseado em empirismo. 

O modelamento matemático do processo, embora sempre simplificação do 

processo real, visa a auxiliar na verificação de hipóteses, na previsão de resultados, na 

otimização e controle do processo, no desenvolvimento de produtos e equipamentos ou 

no ensino. Mas apesar da importância e de mais de quarenta anos de estudo, ainda é 

muito difícil prever quantitativamente a distribuição granulométrica dos aglomerados de 

uma nova formulação somente com o conhecimento de suas propriedades fundamentais 

(Iveson e Litster, 1998). 

Note-se que no presente trabalho o termo grânulo se aplica a aglomerado 

resultante de operação de granulação, e não àquela acepção de partícula monofásica, 

como sói ocorrer nos textos de mineralogia e petrografia (a menos onde explicitamente 

indicado).  
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2. OBJETIVO 

 

 O objetivo principal deste trabalho é investigar a influência de diferentes 

parâmetros operacionais na granulação de uma amostra de minério de ferro. 

Para tal, os objetivos específicos foram propostos: 

i. Caracterizar a amostra de minério de ferro. 

ii. Comparar o desempenho dos ligantes Peridur 330® e bentonita. 

iii. Avaliar o efeito da alteração da rotação do tambor granulador de 48 % 

para 58 % da velocidade crítica nos granulados produzidos. 

iv. Avaliar o efeito da alteração do tempo de granulação de 5 minutos para 

10 minutos nos granulados produzidos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 MECANISMO DE GRANULAÇÃO 

A granulação é um processo de alta complexidade e que envolve diferentes 

fenômenos físicos concorrentes até que ocorra a formação dos grânulos. Litster e Ennis 

(2004) dividiram esses fenômenos em três grupos (Figura 1): 

i. Molhamento, nucleação e distribuição do ligante; 

ii. Consolidação e crescimento da pelota; 

iii. Atrição e quebra. 

A primeira etapa da granulação é a adição e dispersão do ligante para formação 

dos núcleos. O líquido ligante é geralmente adicionado em forma de borrifos ou spray 

sobre o leito de partículas em movimento. Se o líquido não molha facilmente as 

partículas ou se a velocidade de molhamento é lenta, grandes aglomerados úmidos irão 

se formar na superfície do leito. As forças de cisalhamento no interior do leito de pó 

podem ser fortes o suficiente para quebrar esses aglomerados de material molhado para 

distribuir melhor o líquido. Podem ser utilizados agentes tensoativos para melhorar a 

molhabilidade das partículas. 

A nucleação proporciona uma distribuição de tamanho de núcleos de grânulos 

fracamente ligados. Em boas condições de molhamento, a distribuição será estreita e 

fortemente relacionada com a distribuição de tamanho das gotas. Um mau molhamento 

e nucleação inadequados causam ampla distribuição de tamanho de núcleos e 

frequentemente granulados de baixa qualidade. O processo de nucleação é fortemente 

influenciado pelas características dos borrifos de líquido (spray) líquido, o fluxo de 

partículas através da zona de aspersão e das propriedades de molhamento da formulação 

(HAPGOOD et al. 2007).  

O núcleo granulado se consolida através da colisão com outros grãos e com as 

superfícies do granulador. A extensão da consolidação vai depender da intensidade da 

agitação e da resistência à deformação do granulado. Granulados feitos com pós finos 

ou ligantes viscosos resistem a deformação por impacto e se consolidam lentamente. 

Granulados formados com partículas grossas se deformam muito com o impacto e 
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rapidamente atingem sua porosidade mínima. A consolidação controla a porosidade 

final do grânulo, o que influencia outras propriedades deste.  

Figura 1 - Mecanismos de granulação. 

 
Observação: (a) molhamento e nucleação; (b) consolidação e crescimento; (c) 

atrição e quebra. 
Fonte: Litster e Ennis, 2004. 

O crescimento por coalescência ocorre quando dois grãos colidem e ficam 

juntos para formar um único grão maior. Para a coalescência acontecer a energia do 

impacto deve ser absorvida durante a colisão de modo que os grânulos não 

ricocheteiem, e deve formar-se uma ligação forte entre os grânulos que colidiram. A 

presença de líquido na superfície dos grânulos é importante no crescimento por 

coalescência e a taxa de coalescência é muito sensível à quantidade de líquido. A 

consolidação e a coalescência estão intimamente relacionadas. 

Os grânulos formados através dos processos de nucleação e crescimento são 

eventualmente secos. Os grânulos secos podem se quebrar gerando vários fragmentos, 

ou podem se desgastar por atrito e gerar um pó fino. Estes processos são controlados 

pela mecânica de fratura do grânulo. Os grânulos resistem ao desgaste se a sua 

tenacidade à fratura for elevada (relacionada com as propriedades da formulação) e o 

número e tamanho das falhas forem pequenos (relacionado à porosidade dos grânulos). 

 Esses mecanismos podem ocorrer simultaneamente em todas as operações de 

granulação e determinam as propriedades finais do granulado. É importante saber qual o 
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mecanismo dominante em cada aplicação. Por exemplo, se a nucleação for o mecanismo 

dominante, o ajuste dos orifícios de saída do líquido ligante terá uma forte influência na 

distribuição de tamanho do granulado. Se a taxa de coalescência for alta, o tamanho do 

grânulo será fortemente influenciado pela quantidade de líquido e o tempo de residência 

do grânulo. 

3.1.1 Molhamento e Nucleação 

Segundo Hapgood e colaboradores (2007), o molhamento inicial e a 

distribuição do líquido para produzir núcleos ou partículas molhadas são importantes 

por várias razões: 

i. Um mau molhamento leva a distribuições muito amplas de tamanho de 

núcleos e, em casos extremos, a mistura de material muito molhado e não 

granulado; 

ii. A granulação frequentemente mantém a memória do estágio de nucleação, 

com amplas distribuições de tamanho de núcleos levando a amplas 

distribuições de tamanho de grânulos; 

iii. A distribuição preferencial de líquido por componentes individuais pode 

causar segregação de componentes com o tamanho do grânulo; 

iv. Os fenômenos de molhamento também influenciam os processos 

subsequentes, como secagem e redispersão em fluidos. 

A maior parte dos dados experimentais na literatura é difícil de interpretar 

porque nucleação, crescimento e quebra ocorrem simultaneamente. Quando a gota do 

ligante é maior que a partícula, o molhamento gera uma distribuição de grânulos 

semente ou núcleos. Quando a gota é menor que a partícula, o líquido irá recobrir a 

partícula. O recobrimento se dá pela colisão da gota e a partícula seguida pelo 

espalhamento do líquido sobre a superfície da partícula. Se a partícula é porosa, o 

líquido penetra nos poros por capilaridade (havendo afinidade interfacial). 

Existem dois mecanismos conceituais de nucleação baseados no tamanho 

relativo das gotas e das partículas iniciais, que são particularmente relevantes para a 

granulação em leito fluidizado. Se a gota é grande em relação às partículas, a nucleação 

vai acontecer pela imersão das partículas na gota. Isso tende a produzir núcleos com 
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poros saturados. A nucleação com gotas relativamente pequenas ocorre pela distribuição 

das gotas na superfície das partículas, o que permite a coalescência da partícula molhada 

com outra seca que colidiu consigo. Isto produz núcleos que podem ter ar aprisionado 

dentro e, então, o grânulo não será totalmente saturado (HAPGOOD et al. , 2007). 

A figura 2 resume os mecanismos de nucleação em função do tamanho relativo 

das gotas e partículas e da molhabilidade das partículas pelo líquido ligante. 

Figura 2 - Mecanismos de nucleação: (a) gotas de líquido menores que 
partículas; (b) gotas de líquido maiores que partículas. 

 

Fonte: Hapgood et al., 2007. 

O processo de nucleação pode ser dividido em quatro estágios 

(HAPGOOD et al. , 2007) (Figura 3): 

i. As gotas são formadas nos bicos de aspersão com certa distribuição de 

frequência de tamanho; 
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ii. As gotas do ligante impactam sobre a superfície das partículas. As gotas 

podem coalescer sobre a superfície do leito de pó e aumentar o seu tamanho 

efetivo; 

iii. Cada gota se espalha através da superfície do leito e penetra no leito por 

capilaridade para produzir núcleos frouxamente aglomerados; 

iv. As forças de cisalhamento dentro do leito podem quebrar grandes 

aglomerados úmidos e nuclear unidades menores. 

Esses processos combinados definem a distribuição de tamanho dos núcleos 

produzidos quando o leito de partículas passa pela região de aspersão do granulador. O 

núcleo é o agregado inicial que se forma quando o líquido atinge a superfície das 

partículas ou é distribuído através do leito por forças de cisalhamento. O tamanho dos 

núcleos depende fortemente do tamanho das gotas e da quantidade de líquido presente 

nos núcleos – o tamanho das partículas iniciais tem efeito multiplicador, mas não 

controla o tamanho na nucleação. 

Figura 3 - Estágios da nucleação. 

 

Fonte: Hapgood et al., 2007. 

Quando as gotas são maiores que as partículas, definem-se três regimes de 

nucleação (HAPGOOD et al. , 2007): 
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i. Controlado por gotas: Cada gota molha rápida e completamente o leito de pó para 

formar um único núcleo. A distribuição de tamanho dos núcleos é essencialmente 

controlada pela distribuição de tamanhos das gotas; 

ii. Controlado por cisalhamento: Ocorre a formação de poças de líquido ou tortas 

onde o spray encontra o leito. A distribuição do ligante ocorre apenas pela quebra 

dos aglomerados devido às forças de cisalhamento dentro do leito de pó e a 

distribuição de tamanho dos núcleos é independente da distribuição de tamanho 

das gotas; 

iii. Intermediário: Este regime é intermediário entre o controlado por gotas e o 

controlado por forças de cisalhamento. Alguma aglomeração ocorre dentro ou 

próximo da zona de spray sem a formação completa de poças ou tortas. A 

distribuição de tamanho dos núcleos é sensível à muitas propriedades da 

formulação e parâmetros operacionais. 

A termodinâmica e a cinética de molhamento, assim como a relação 

sólido/líquido na zona de aspersão (de borrifamento ou spraying) influenciará o regime 

de nucleação. A operação no regime de controle por gotas é ideal porque é mais fácil 

controlar o tamanho das gotas nas aberturas do jato de spray do que a dispersão 

mecânica do líquido através do leito. No entanto, é possível operar com sucesso no 

regime controlado por cisalhamento, como é feito nos granuladores misturadores. Para 

atingir a nucleação controlada por gotas são necessárias duas condições: 

i. As gotas devem penetrar no leito rápido e não rolar na superfície do leito e 

encontrar outras gotas; 

ii. A densidade de aspersão sobre a superfície do pó deve ser baixa, evitando-

se a sobreposição de áreas molhadas. 

A taxa de penetração das gotas é definida pela termodinâmica e cinética de 

molhamento e é influenciada pelas propriedades da formulação. A sobreposição de 

gotas está relacionada ao fluxo de gotas atingindo a superfície do pó e é estabelecida 

pelos parâmetros operacionais (HAPGOOD et al., 2002). 
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3.1.1.1 Tempo de Penetração da Gota 

O leito de pó pode ser considerado como uma superfície porosa. Para uma gota 

penetrar os poros de modo espontâneo, o ângulo de contato entre o líquido e o pó deve 

ser menor que 90°. Se isso acontece, a penetração da gota se dá por capilaridade e a taxa 

com que a gota penetra os poros se dá pela equação de Washburn (HAPGOOD et al. , 

2007). 

Considerando uma gota de volume (Vd) atingindo a superfície do pó, a gota 

deixará uma marca circular de raio (rd): 

𝑟 =
3𝑉

4𝜋

/

 [1] 

A vazão volumétrica com a qual o líquido flui através dos poros (Q) é dada 

por: 

𝑄 =  
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=  𝜋𝑟 𝜀 𝑉 [2] 

Onde: 

εb – Porosidade do leito de pó [%]; 

Q – Vazão volumétrica de penetração do líquido [m³/s]; 

V  – Velocidade média no poro [m/s]; 

rd – Raio da marca circular [m]. 

A velocidade média no poro V é dada pela forma diferencial da equação de 

Washburn: 

𝑉 =
𝑑ℎ

𝑑𝑡
=

𝑅𝛾 cos 𝜃

8µ𝑡
 [3] 

Onde: 

V  – Velocidade média no poro [m/s]; 

R – Raio do poro [m]; 

γ  – Energia interfacial líquido – vapor [N/m]; 
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𝜃 – Raio da marca circular [m]; 

µ – Viscosidade [Pa.s]; 

𝑡 – Tempo [s]. 

Combinando as equações [1] e [3] e integrando, obtém-se o tempo de 

integração, ou seja, o tempo para todo o volume da gota penetrar no leito: 

𝑡 = 1,35
𝑉 / µ

𝜀 𝑅𝛾 cos 𝜃
 [4] 

Onde: 

tP – Tempo de penetração da gota [s]; 

VD – Volume da gota [m³]; 

µ – Viscosidade [Pa.s]; 

ε  – Porosidade do leito [%]; 

R – Raio do poro [m]; 

γ  – Energia interfacial líquido – vapor [N/m]; 

𝜃 – Raio da marca circular [m]. 

Essa equação foi derivada separadamente por Middleman (1995) e Denesuk et 

al. (1993). Foram feitas muitas suposições nessa derivação, mas a principal foi assumir 

que toda a porosidade do leito de pó fracamente aglomerado está presente como poros 

cilíndricos uniformes. Assumindo essa suposição, o raio do poro pode ser expresso em 

função da porosidade do leito e da superfície específica da partícula de tamanho médio: 

𝑅 =
𝜑𝑑 𝜀

3(1 − 𝜀 )
 [5] 

Onde: 

R – Raio do poro [m]; 

φ – Esfericidade [%]; 

d  – Diâmetro médio de Sauter [m]; 

ε  – Porosidade do leito [%]. 

Esse modelo para porosidade do leito é razoável para um leito compactado de 

forma aleatória. No entanto, um leito de pó fino frouxamente compactado tem uma 
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distribuição muito heterogênea de vazios. Hapgood et al. (2003) dividiram a porosidade 

em dois grupos: microporos e macrovazios (Figuras 4 e 5).  

Figura 4 - Estrutura do grânulo mostrando macrovazios: (a) raios-X da vista 
lateral de um grânulo de baixo cisalhamento; (b) seção vertical de 80 µm; (c) 

seção transversal de um grânulo de alto cisalhamento. 

 

Fonte: Farber et al., 2003. 

O líquido vai fluir através dos microporos, mas não existe capilaridade para o 

líquido fluir pelos macrovazios. A abordagem acima superestima tanto os vazios quanto 

as dimensões dos poros percebidos pelo líquido penetrante.  

Figura 5 - Líquido penetrando os microporos por ação da capilaridade. 

 

Fonte: Hapgood et al., 2002. 

Então, Hapgood introduziu um vazio efetivo (εeff). Se for assumido que todo o 

vazio sob o leito batido está na forma de macrovazios, então a porosidade efetiva do 

leito para o fluxo por capilaridade é: 
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𝜀 = 𝜀 (1 − 𝜀 + 𝜀 ) [6] 

Onde: 

𝜀  – Porosidade efetiva do leito [%]; 

𝜀  – Porosidade do leito [%]; 

𝜀  – Porosidade do leito [%]. 

O tamanho efetivo do poro percebido pelo líquido penetrante é o tamanho 

médio do microporo: 

R =
φd ε

3(1 − ε )
 [7] 

Onde: 

R  – Raio efetivo do poro [m]; 

φ – Esfericidade [%]; 

d  – Diâmetro médio de Sauter [m]; 

ε  – Porosidade efetiva do leito [%]. 

 

E o tempo de penetração da gota é: 

tp = 1,35
V / µ

ε R γ cos θ
 [8] 

Onde: 

tP – Tempo de penetração da gota [s]; 

VD – Volume da gota [m³]; 

µ – Viscosidade [Pa.s]; 

ε  – Porosidade efetiva do leito [%]. 

R  – Raio efetivo do poro [m]; 

γ  – Energia interfacial líquido – vapor [N/m]; 

𝜃 – Raio da marca circular [m]. 

Com as equações [6] e [8], o tempo de penetração da gota é calculado através 

de propriedades mensuráveis do pó e do líquido (HAPGOOD et al. 2007).  
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3.1.1.2 Medidas Experimentais do Tempo de Penetração da Gota 

Hapgood et al. (2002) fizeram um extensivo estudo de penetração de gota em 

leitos de pó frouxamente compactados realizando ensaios relativamente simples em que 

uma gota de solução de polietilenoglicol é cuidadosamente dosada sobre um leito de 

microesferas de vidro e o tempo para penetração completa é medido, conforme visto na 

Figura 6. 

Figura 6 - Medição do tempo de penetração da gota.  

 
Fonte: Hapgood et al., 2002. 

A Figura 7 mostra o efeito das propriedades do líquido no tempo de penetração 

da gota. Para uma variedade de leitos de diferentes materiais o tempo de penetração 

varia linearmente, conforme previsto pela equação [8]. O tempo de penetração é 

proporcional à viscosidade do líquido e inversamente proporcional à tensão de adesão. 

Isso enfatiza a importância da termodinâmica e da cinética de molhamento. O ângulo de 

contato precisa ser menor que 90° para garantir a penetração. Com isso atendido, o 

parâmetro dominante é a viscosidade, a qual pode variar pelo menos duas ordens de 

grandeza para os típicos líquidos ligantes usados em granulação (HAPGOOD et al. , 

2007).  
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Figura 7 - Efeito das propriedades do líquido no tempo de penetração da gota 
de água para uma variedade de leitos de pó. 

 

Fonte: Hapgood et al., 2002. 

A Figura 8 mostra um exemplo do efeito das propriedades do pó. O tempo de 

penetração cai sensivelmente com o aumento do tamanho da superfície das partículas. 

Figura 8 - Efeito do tamanho da partícula no tempo de penetração de gotas de 
água e polietilenoglicol em leitos de pó de lactose.  

 
Fonte: Hapgood et al., 2002. 

A Figura 9 compara a previsão da equação [8] com os tempos de penetração 

medidos experimentalmente por Hapgood et al. (2002) para diferentes pós e fluidos. Os 

resultados encontram-se espalhados em torno da linha da igualdade e dentro de ±1s do 
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tempo de penetração. As equações [5] e [8] são estimativas brutas da porosidade efetiva 

e do tamanho do poro para leitos de pós frouxamente compactados. No entanto, 

mostraram boa correlação com os resultados experimentais do tempo de penetração de 

gota e o efeito das propriedades do líquido e do pó.  

Figura 9 – Comparação entre tempos de penetração experimentais e teóricos. 

 

Observação: A linha sólida é a igualdade e as linhas tracejadas mostram ±1s 

Fonte: Hapgood et al., 2002. 

3.1.1.3 Zona de Aspersão – Fluxo Adimensional de Aspersão. 

O segundo parâmetro que descreve a nucleação é o fluxo adimensional de aspersão, que 

considera a zona de aspersão do granulador e o fluxo de gotas chegando à superfície do 

leito. A superfície do pó está atravessando uma zona de aspersão com uma velocidade v 

por baixo de um spray plano de largura W. O fluxo de pó Ȧ através da zona de aspersão 

é dado pelo fluxo de líquido passante por um spray plano (Figura 10). 

Cada gota que atinge a superfície deixa uma marca quando molha o pó. O 

número de gotas atingindo a superfície por unidade de tempo é: 

𝑛 ̇ = �̇�
6

𝜋𝑑
 [9] 
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Onde: 

n ̇  – Número de gotas atingindo a superfície [nº.s-1]; 

V – Vazão volumétrica de pulverização [m³/s]; 

d  – Tamanho da gota do líquido [m]. 

Figura 10 - Zona de aspersão idealizada usando um spray plano. 

 

Fonte: Wilderboer et al., 2005. 

Assim, a taxa de produção de área coberta na área de aspersão é: 

�̇� =
3�̇�

2𝑑
 [10] 

Onde: 

ȧ – Área do fluxo de gotas atingindo a superfície [m²/s]; 

V – Vazão volumétrica de pulverização [m³/s]; 

d  – Tamanho da gota do líquido [m]. 

O fluxo adimensional de aspersão é definido como a relação entre a taxa com a 

qual a superfície molhada é coberta pelas gotas e o fluxo de pó através da zona de 

aspersão (WILDEBOER et al. 2005): 

𝜓 =
�̇�

�̇�
=

3�̇�

2�̇�𝑑
 [11] 

Onde: 
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ψ  – Fluxo de pulverização [-]; 

V – Vazão volumétrica de pulverização [m³/s]; 

A ̇ – Área do fluxo de material através da zona de pulverização [m²/s]; 

d  – Tamanho da gota do líquido [m]. 

O fluxo adimensional de aspersão é uma medida da densidade de gotas caindo 

na superfície do pó. A um baixo fluxo de aspersão (ψ ≪ 1) as marcas das gotas não 

vão se sobrepor e cada gota irá formar um núcleo separadamente. A um alto fluxo de 

aspersão (ψ ≈ 1) haverá sobreposição significativa de gotas atingindo o leito de pó. 

Núcleos granulados serão muito maiores e carregarão pouca relação com o tamanho 

original da gota (HAPGOOD et al. 2007). A Figura 11 ilustra o processo. 

Figura 11 - Simulação de Monte-Carlo das gotas no leito após a aspersão.  

 

Observação: (a) 50 discos, 𝜓 = 0,29, 𝑓 = 0,26; (b) 100 discos, 𝜓 =

0,59, 𝑓 = 0,45; (c) 400 discos, 𝜓 = 2,4, 𝑓 = 0,91 

Fonte: Hapgood et al. 2004. 

O parâmetro de fluxo adimensional de aspersão pretende capturar os principais 

efeitos da sobreposição de gotas na zona de aspersão na distribuição de núcleos tão 

simples quanto possível, para incentivar seu uso como parâmetro de dimensionamento 

(HAPGOOD et al. 2007). Se a hipótese de aleatoriedade espacial completa for aplicada, 

a estatística espacial pode ser usada para derivar uma solução analítica tanto para a 

fração da superfície coberta quanto para a fração de aglomerados. Nestas condições, 

encontra-se que as gotas que atingem aleatoriamente a área alvo descrevem uma 

distribuição de Poisson. Então, a fração da superfície coberta é dada por (HAPGOOD et 

al., 2004): 
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𝑓 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜓 ) [12] 

Onde: 

f ̇  – Fração da superfície de pó coberta pelas gotas [-]; 

ψ  – Fluxo de pulverização [-]; 

Similarmente, podemos calcular o número de gotas individuais, que não se 

sobrepõe a outras gotas, e por diferença, o número de aglomerados: 

𝑓 = 𝑒𝑥𝑝(−4𝜓 ) [13] 

Onde: 

f – Fração de gotas sozinhas na superfície [-]; 

ψ  – Fluxo de pulverização [-]; 
 

𝑓 = 1 − 𝑓 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−4𝜓 ) [14] 

Onde: 

f – Fração de sobreposição de gotas na superfície [-]; 

f – Fração de gotas sozinhas na superfície [-]; 

ψ  – Fluxo de pulverização [-]; 

 

 

O fluxo de aspersão adimensional caracteriza os parâmetros de operação do 

equipamento com relação à nucleação em único grupo adimensional. O fluxo de 

aspersão adimensional fornece uma boa base para o dimensionamento de equipamentos 

para manter uma boa nucleação (HAPGOOD et al. , 2007). 

3.1.1.4 Mapa do Regime de Nucleação 

 Existem três regimes de nucleação definidos: controlado por gota, intermediário 

e controlado por cisalhamento. A nucleação controlada por gota ocorre quando: 

i. Baixo ψ  – relativamente poucas gotas sobrepostas; 

ii. Rápido t  – a gota deve ser absorvida completamente pelo leito antes da mistura 

do leito a colocar em contato com outra gota parcialmente absorvida na 

superfície do leito. 
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Se qualquer dos critérios não for satisfeito, as características da mistura de pó 

irá prevalecer: este é o regime de dispersão mecânica. 

Os aglutinantes viscosos ou ruins de molhar são lentos para fluir pelos poros de 

pó e formam núcleos. A coalescência da gota na superfície do pó (conhecida como 

pooling) pode acontecer e gerar uma distribuição de tamanho de núcleo muito ampla. 

No regime de dispersão mecânica, a nucleação e a dispersão do ligante só ocorrem pela 

mistura e agitação mecânica, e o método de adição da solução (tamanho da gota, altura 

das aberturas etc) tem um efeito mínimo nas propriedades dos núcleos (HAPGOOD et 

al. , 2007). 

A Figura 12 resume estes conceitos em um mapa dos regimes de nucleação. O 

mapa gira em torno do regime de nucleação controlado por gota, onde uma gota forma 

um núcleo, desde que as gotas penetrem rápido o suficiente e sejam separadas umas das 

outras. As linhas de limitação dos regimes são apenas indicações. O eixo horizontal 

representa o fluxo adimensional de aspersão ψ  que descreve o padrão de aspersão e o 

comportamento de queda das gotas. O tempo adimensional de penetração de gota (τ ) 

está representado no eixo vertical: 

𝜏 =
𝑡

𝑡
 [15] 

Onde: 

τ −Tempo adimensional de penetração da gota [-]; 

t − Tempo de penetração das gotas do spray [s]; 

t −  Tempo de circulação, o qual é o tempo gasto por um pacote de pó para 

retornar à zona de aspersão [s]. 

O tempo de circulação é uma função dos padrões do fluxo de pó e do montante 

de material no granulador e depende do equipamento. Contudo, valores típicos em 

granuladores industriais serão da ordem de segundos, implicando que o tempo de 

penetração de gota precisa ser da ordem de 0,1s para garantir o comportamento de 

controle por gota (HAPGOOD et al. , 2007). Para nucleação ideal em controle por gota 

deve haver: (i) baixo ψ  e (ii) baixo τ . No regime de controle por cisalhamento, uma 
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ou ambas as condições não são atendidas e uma boa dispersão do ligante requer mistura 

mecânica. 

O mapa de regime de nucleação pode ser útil para orientar a resolução de 

problemas de molhamento e nucleação, por exemplo, se o tempo de penetração de gota 

for grande, fazer ajustes na taxa de aspersão e no posicionamento dos bicos não levará a 

faixas de distribuição de tamanho de grânulo mais estreitas porque o sistema 

permanecerá no regime de dispersão mecânica.  

Resumindo, em qualquer processo de granulação o primeiro objetivo deve ser 

garantir o bom molhamento e nucleação, assim eliminando problemas de distribuição de 

ligante. Nesse sentido, são importantes a termodinâmica e a cinética de molhamento e 

fluxo de aspersão. Os dois grupos adimensionais ψ  e τ  representam o impacto das 

propriedades chave da formulação e parâmetros de processo no molhamento e 

nucleação (HAPGOOD et al. , 2007). 

Figura 12 – Mapa de regime de nucleação. 

 

Fonte: HAPGOOD et al. 2003. 

3.1.2 Crescimento e Consolidação 

Na década de noventa houve avanços na compreensão do crescimento e 

consolidação em processos agitados de granulação a úmido. Um acontecimento 



39 

 

significante neste sentido foi a publicação do modelo proposto por Ennis et al. (1991) 

para prever o comportamento do crescimento de grânulos fisicamente embasado. Tal 

modelo apresentou muitas suposições que foram questionadas por outros pesquisadores 

e motivou o desenvolvimento de outros modelos mais avançados de coalescência que 

incluíssem alguns efeitos importantes negligenciados por Ennis. 

3.1.2.1 Regimes de Crescimento de Grânulos 

Existem duas principais formas de crescimento. Em alguns sistemas os 

grânulos crescem em ritmo mais ou menos constante com o tempo. A Figura 13 

apresenta o tamanho médio de grânulo versus tempo na granulação de areia em tambor 

rotativo. A taxa de crescimento é aproximadamente constante. Esse comportamento é 

denominado de crescimento estável. 

No entanto em outros sistemas, pode haver um longo período de tempo em que 

nenhum crescimento ocorre. Durante este período de tempo o grânulo se consolida. Esta 

fase tem sido chamada de fase de “núcleos”, “sem crescimento”, “indução” ou 

“compactação”. Eventualmente se for atingido um tempo para que os grânulos tenham 

se consolidado suficientemente para que o ligante seja expulso para a superfície, um 

crescimento rápido pode se seguir. A Figura 14 mostra um exemplo em tambor de areia 

de sílica em que este tipo de crescimento ocorre.  

Figura 13 - Tamanho do grânulo versus número de revoluções para variados 

valores de umidade. 

 

Fonte: Newitt e Conway-Jones, 1958. 
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O comportamento de pura nucleação, exibido na curva 1 da Figura 14, ocorre 

quando o núcleo do grânulo se forma durante a fase de adição do ligante, mas não 

ocorre mais crescimento depois disto. 

Figura 14 - Efeito da quantidade de líquido no crescimento de misturas de 

sulfato de sódio e celulose durante granulação em batelada. 

 
Observação: 1 - apenas nucleação; 2 a 4 - tempo de indução seguido de crescimento 

rápido; 5 - crescimento rápido seguido de quebra. 

Fonte: Hoornaert et al., 1998. 

O crescimento estável é mais frequentemente observado em sistemas com 

partículas relativamente grossas, ligantes não viscosos e/ou alta intensidade de agitação, 

ou seja, sistemas onde uma grande quantidade de deformação ocorre durante a colisão 

entre os grânulos (Figura 15a). Crescimento por indução é tipicamente visto em 

sistemas com pós finos, ligantes viscosos e/ou relativamente baixo nível de agitação, ou 

seja sistemas onde ocorra um baixo nível de deformação durante as colisões entre os 

grânulos (Figura 15b) (HAPGOOD et al. , 2007).  
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Figura 15 - Crescimento e deformabilidade de grânulos. 

 

Fonte: Iveson e Litster, 1998. 

Assim, basicamente os dois parâmetros que determinam o tipo de 

comportamento de crescimento que ocorre são a saturação líquida máxima de poros 

obtida e a quantidade típica de deformação do grânulo durante o impacto. A saturação 

líquida de poros do grânulo irá variar durante a granulação em batelada à medida que os 

grânulos se consolidam e quaisquer elementos solúveis se dissolvem gradualmente. 

Então, a saturação máxima de poros do grânulo, (S ) é utilizada como medida do teor 

de líquido (IVESON E LITSTER, 1998): 

S =
w ρ (1 − ε )

ρ ε
 [16] 

Onde: 

S  – Saturação máxima dos poros [%]; 

w – Relação de massa entre líquido e sólido [%]; 

ρ  – Massa específica das partículas sólidas [kg/m³]; 

ρ  – Massa específica do líquido [kg/m³]; 

ε  – Porosidade mínima atingida [%]. 

Se esta saturação máxima for superior a 100 %, indica que, se for dado tempo 

suficiente, os grânulos irão consolidar-se suficientemente para se tornarem úmidos na 

superfície, podendo ocorrer o crescimento por indução. Naturalmente, se os grânulos 
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forem suficientemente deformáveis o crescimento estável irá ocorrer antes da superfície 

se tornar úmida.  

A quantidade de deformação típica durante a colisão dos grânulos pode ser 

caracterizada pelo número de deformação de Stokes (St ), dado por (TARDOS et al., 

1997): 

St =
ρ U

2Y
 [17] 

Onde: 

St   – Número de deformação de Stokes [-]; 

ρ  – Massa específica do grânulo [kg/m³]; 

Uc – Velocidade de colisão [m/s]; 

Y  – Tensão de escoamento dinâmica [N]. 

A título de ilustração, estimativas da velocidade de colisão para diferentes tipos 

de equipamentos são apresentadas na Tabela 1.  

O número de deformação de Stokes é uma medida da relação entre a energia 

cinética do impacto e a energia plástica absorvida por unidade de deformação. Ela leva 

em consideração a intensidade da agitação do processo e as propriedades mecânicas do 

grânulo (HAPGOOD et al. , 2007). 

Tabela 1 - Estimativas da velocidade de colisão para diferentes tipos de 

granuladores. 

 

Fonte: Litster e Ennis, 2004. 

Iveson et al. (2001) propuseram um modelo de como esses dois parâmetros 

influenciam o tipo de comportamento de crescimento de grânulo, que é mostrado na 

Figura 16.  
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Figura 16 - Mapa de regime de crescimento de grânulos 

 

Fonte: Iveson et al., 2001. 

Em pequenas quantidades de líquido contido, a massa se comporta como pó 

seco. Com um pouco mais de líquido contido, a nucleação acontece, mas não existe 

umidade suficiente para crescimento adicional. Alternativamente, para partículas 

grossas que resultam em grânulos fracos, uma migalha se forma com poucos grânulos 

que continuamente se quebra e se reaglomera. Em altas quantidades de líquido contido, 

um sistema fraco irá formar uma pasta, um sistema de força intermediária irá apresentar 

crescimento constante, e um sistema forte (baixo St ) irá exibir comportamento de 

tempo de indução. 

Segundo Hapgood et al. (2007), o mapa de regime de crescimento pode ser 

usado para explicar a maioria dos efeitos comumente observados de parâmetros como 

conteúdo de ligante, tamanho de partícula, viscosidade do ligante e tensão superficial no 

comportamento de crescimento dos grânulos (Figura 17), os quais são: 

i. Diminuição da tensão superficial do ligante e/ou aumento do tamanho da 

partícula enfraquecem o grânulo (diminui 𝑌  e aumenta 𝑆𝑡 ) e aumenta as 

chances de formar migalhas; 

ii. Aumento da intensidade do processo (aumentando Uc e aumentando 𝑆𝑡 ), 

faz os grânulos crescerem mais rápido, mas pode causar a formação de 

migalhas ou uma pasta sobremolhada; 

iii. Sistemas com partículas finas e/ou ligantes viscosos frequentemente 

apresentam comportamento de tempo de indução; 

iv. Aumentando a quantidade de líquido contido (aumentando 𝑆 ) aumenta a 

taxa de crescimento do grânulo. 
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Figura 17 - Efeito de diferentes variáveis e a posição da formulação no mapa de 

regime de crescimento 

 

Fonte: Hapgood et al., 2007. 

Esse mapa de regime de crescimento possibilita fazer previsões sobre os 

prováveis efeitos de um parâmetro do sistema. Ele também ajuda a explicar porque o 

escalonamento (scale-up) pode ser difícil. Um sistema pode estar em regime de indução 

em um tambor de granulação em escala de laboratório e depois mudar para regime de 

crescimento estável em escala industrial quando os grânulos experimentam maiores 

forças de impacto. Por outro lado, o ambiente intenso dentro de um pequeno misturador 

de laboratório de alto cisalhamento pode resultar em um sistema que exibe 

comportamento de regime de crescimento estável, mas quando ampliado, a intensidade 

pode cair de tal forma que o sistema muda para regime de crescimento por indução 

(HAPGOOD et al. , 2007). 

Do ponto de vista operacional, se o objetivo é obter relativamente pequenos 

grânulos de tamanho uniforme, a região ideal de operação é a de regime de nucleação, 

ou ainda no regime de crescimento por indução desde que o tempo de permanência dos 

grânulos no granulador seja mantido inferior ao tempo de indução. Nestes dois casos, a 

distribuição de tamanho dos grânulos depende apenas da distribuição de tamanho dos 

núcleos iniciais formados. Assim, se o processo de adição de ligante pode ser 

controlado para obter núcleos uniformemente dimensionados, então um produto de 

tamanho uniforme pode ser obtido. No entanto, se o objetivo é obter grânulos 
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relativamente grandes, então o regime de crescimento estável é preferível, uma vez que 

este minimiza o tempo de permanência necessário e o tamanho final pode ser controlado 

através da variação da quantidade de ligante e/ou do tempo de residência (HAPGOOD 

et al. , 2007). 

O mapa de regime é bem sucedido na explicação qualitativa dos efeitos de 

diferentes parâmetros, porém é limitado em termos quantitativos pela dificuldade da 

determinação de diversos parâmetros como o número de deformação, a velocidade de 

colisão e a porosidade mínima.  

Na região de crescimento por indução, o crescimento ocorre pela colisão de 

grânulos essencialmente não deformáveis com uma camada de aglutinante líquido nas 

suas superfícies. O aglutinante líquido é espremido para as superfícies dos grânulos pelo 

processo de consolidação. Enquanto na região de crescimento estável o crescimento 

ocorre pela coalescência de grânulos deformáveis com a formação de uma ligação entre 

eles. Assim, os quatro aspectos importantes que precisam ser entendidos para 

compreender o crescimento de grânulos são (HAPGOOD et al. , 2007): 

i. Consolidação de grânulos; 

ii. Coalescência de grânulos não-deformáveis; 

iii. Coalescência de grânulos deformáveis; 

iv. Formação de ligações entre grânulos. 

3.1.2.2 Consolidação de Grânulos 

A consolidação se dá através da colisão entre grânulos e superfícies do 

equipamento. Ela acontece gradualmente. Isto reduz o tamanho e porosidade dos 

grânulos além de expulsar o ar aprisionado e o aglutinante líquido para a superfície. 

A porosidade afeta a resistência dos grânulos. Os grânulos com alta porosidade 

são fracos e friáveis e podem quebrar e gerar finos durante o manuseamento, que é 

indesejável na maioria dos casos. No entanto, para alguns produtos é desejável que os 

grânulos sejam porosos a fim de facilitar uma rápida dispersão e dissolução. Assim, a 

porosidade dos grânulos é uma propriedade importante do produto para controlar e 

otimizar. 
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A consolidação de grânulos também influencia os mecanismos de crescimento 

dos grânulos. Por exemplo, nos sistemas de crescimento por indução, onde a duração do 

período de indução depende da taxa de consolidação e, mesmo em sistemas de 

crescimento estável, a consolidação provavelmente influencia o crescimento. 

O efeito líquido da consolidação na região de crescimento estável é incerto e 

provavelmente dependerá da formulação e das propriedades do ligante. Como regra 

geral, os grânulos formados em leitos fluidizados têm porosidades variando de 30 a 

50 %, em tambores e panelas de 30 a 40 % e em granuladores do tipo misturador de 

cerca de 20 a 30 %. No entanto, compreender o crescimento de grânulos requer um 

conhecimento muito mais detalhado de como os grânulos se consolidam (HAPGOOD et 

al. , 2007). 

3.1.2.3 Modelos de consolidação 

Existem apenas dois tratamentos teóricos de consolidação de grânulos na 

literatura, ambos bastante limitados (HAPGOOD et al. , 2007). Ouchiyama e Tanaka 

(1975) assumiram que as partículas em um grânulo foram mantidas juntas pela pressão 

capilar do aglutinante, ignoraram qualquer desprendimento de partículas que pudesse 

ocorrer devido à dilatação da montagem e não consideravam efeitos viscosos. Eles 

encontraram que a taxa de consolidação de grânulos foi: 

dε

dτ
≅ − 1 −

(1 − ε)

εK
 [18] 

 

Onde: 

ε – Porosidade do grânulo [%]; 

τ – Tempo adimensional de compactação [-]; 

K  – Taxa adimensional de compactação do grânulo [-]; 

n – Parâmetro de distribuição das energias de impacto [-]. 

A taxa adimensional de compactação do grânulo depende da força de impacto 

entre grânulos e da capilaridade e forças de atrição dentro dos grânulos, enquanto o 

tempo adimensional de compactação depende da velocidade de colisões. A taxa 
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adimensional de compactação (K ) aumenta com a diminuição da tensão superficial do 

líquido, aumentando o tamanho da partícula e aumentando a intensidade do processo. 

Fazendo = 0, a porosidade mínima que o sistema atinge, ε , depois de um tempo 

infinito pode ser obtida a partir de: 

ε

(1 − ε )
=

1

K
 [19] 

Onde: 

ε  – Porosidade mínima do grânulo [%]; 

K  – Taxa adimensional de compactação do grânulo [-]. 

Assim, este modelo prevê que a taxa adimensional de compactação e a 

porosidade mínima estão ligadas. Aumentar a taxa de compactação irá diminuir a 

porosidade mínima (isto é, aumentar a quantidade de consolidação). 

O segundo tratamento teórico da consolidação de grânulos foi uma 

consideração feita por Ennis et al. (1991) do efeito da viscosidade do aglutinante. 

Usando uma adaptação de seu modelo de coalescência, sugeriram que a quantidade de 

consolidação por colisão aumentaria com o aumento do número viscoso de Stokes (Stv), 

de acordo com: 

Δx

h
= 1 − exp (−St ) [20] 

 

Onde: 
Δx – Redução na distância entre as partículas por colisão [m]; 

h – Distância entre as partículas [m]; 

Stv – Número de Stokes viscoso [m]. 

Neste caso, o tamanho e a massa usados para calcular o número de Stokes 

viscoso são os das partículas constituintes, não do grânulo como um todo. Assim, 

aumentar a viscosidade do aglutinante e diminuir o tamanho de partícula deve diminuir 

a quantidade de consolidação e aumentar a intensidade do processo (energia de 

impacto). 
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Ambos os modelos preveem que os fatores que tornam os grânulos mais fortes 

(aumento da tensão superficial, aumento da viscosidade, diminuição do tamanho das 

partículas) causarão uma diminuição da taxa de consolidação e que o aumento da 

intensidade do processo (energia e frequência dos impactos) irá aumentar a taxa de 

consolidação. Eles também preveem que a taxa de consolidação irá abrandar com o 

aumento da massa específica dos grânulos. No entanto, havia pouca evidência 

experimental detalhada na época para validar quantitativamente essas previsões 

(HAPGOOD et al. 2007). 

3.1.2.4 Tamanho de Partícula e Viscosidade do Aglutinante 

A Figura 18 mostra que o aumento do tamanho de partícula diminuiu 

efetivamente a porosidade do grânulo no experimento de Iveson et al. (1996) com 

microesferas de vidro e glicerina como ligante. 

Figura 18 – Porosidade versus tempo para diferentes tamanhos de esferas de 

vidro. 

 

Fonte: Iveson et al., 1996. 

Já a Figura 19 mostra que o aumento da viscosidade do aglutinante e do 

tamanho de partícula diminuiu a taxa de consolidação no trabalho de Iveson e Litster 

(1998) com microesferas de vidro e glicerina e água como ligantes. 
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Figura 19 - Taxa de consolidação versus tamanho de microesferas de vidro 

para água e glicerina como aglutinantes. 

 

Fonte: Iveson e Litster, 1998. 

A Figura 20 mostra o efeito da variação da quantidade de aglutinante na 

consolidação de grânulos. Iveson e Litster (1998) encontraram maior consolidação dos 

grânulos de microesferas de vidro com o aumento da quantidade de água (um 

aglutinante de baixa viscosidade). 

Figura 20 - Porosidade versus tempo para microesferas de vidro. 

 

Fonte: Iveson e Litster, 1998. 
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A análise da Figura 20, em que a porosidade inicialmente cai e em seguida se 

mantém constante, sugere uma função de primeira ordem em que a força motriz para a 

redução da porosidade é proporcional à diferença entre o estado atual e o estado final de 

equilíbrio, o que pode ser expresso matematicamente como (HAPGOOD et al. 2007): 

dε

dt
= −k(ε − ε ) [21] 

 

Onde: 

ε – Porosidade [%]; 

t – Tempo [s]; 

ε min– Porosidade mínima [%]. 

Integrando: 

ε − ε = (ε − ε )exp (−kt) [22] 

Onde: 

ε – Porosidade [%]; 

ε min – Porosidade mínima atingida [%]; 

ε0 – Porosidade inicial do ensaio [%]; 

k – Constante da taxa de consolidação [s-1]; 

t – Tempo [s]. 

A constante da taxa de consolidação (k) é postulada como proporcional à 

frequência e energia das colisões entre os grânulos e inversamente proporcional à 

resistência dos grânulos à consolidação, que de alguma forma está relacionada à força 

dos grânulos (HAPGOOD et al., 2007). A Figura 21 mostra que o aumento da 

viscosidade do aglutinante diminuiu a taxa de consolidação no experimento de Iveson e 

Litster (1998), o que concorda com as previsões do modelo de consolidação de Ennis et 

al. (1991).  

O efeito combinado da diminuição do tamanho de partícula (dp) e do aumento 

da viscosidade do ligante (µ) na constante da taxa de consolidação (k) pode ser 

resumido de acordo com a equação 24 (IVESON E LITSTER, 1998): 
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𝑘 ∝
𝑑

µ
 [23] 

Onde: 

k – Constante da taxa de consolidação [s-1]; 

dp – Tamanho de partícula [m]; 

µ – Viscosidade do ligante [kg/m.s]; 

a – Constante do modelo [-]. 

Figura 21 - Taxa de Consolidação versus viscosidade do aglutinante para 

microesferas de vidro 

 

Fonte: Iveson e Litster, 1998. 

3.1.2.5 Tensão Superficial do Aglutinante 

As Figuras 22 e 23 mostram como a porosidade mínima (ε ) e a constante da 

taxa de consolidação (k) variaram respectivamente com a tensão superficial para 

diferentes tamanhos de partícula e teor de aglutinante nos experimentos de Iveson e 

Litster (1998). Com exceção de alguns dos dados para água pura (tensão superficial 

72 N/m), parece que a constante da taxa de consolidação realmente aumentou à medida 

que a tensão superficial do ligante foi reduzida. No entanto, apesar desse aumento 

constante da taxa de consolidação, a redução da tensão superficial do ligante teve o 

efeito inesperado de diminuir a extensão máxima de consolidação, aumentando a 

porosidade mínima (Figura 23). 
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Figura 22 - Porosidade mínima versus tensão superficial do aglutinante 

 

Fonte: Iveson e Litster, 1998. 

Figura 23 - Constante da taxa de consolidação versus tensão superficial do 

aglutinante 

  

Fonte: Iveson e Litster, 1998. 

Uma possível explicação para este comportamento é que a porosidade mínima 

dos grânulos não é um estado estático final, mas representa um equilíbrio dinâmico 

entre a tendência dos grânulos de aumentar sua densidade e se dilatar durante as 
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colisões. Se este for o caso, então diminuir a tensão superficial do ligante, o que torna os 

grânulos mais fracos e os leva a se consolidar mais facilmente, também reduziria a 

resistência de um grânulo a dilatação durante os impactos. Dependendo da mudança 

relativa na facilidade de consolidação versus a facilidade de dilatação, isso pode então 

mudar o equilíbrio dinâmico para uma porosidade mínima mais elevada (HAPGOOD et 

al. , 2007). 

3.1.2.6 Implicações para o Crescimento do Grão e o Tempo de 
Indução 

Tendo-se conhecimento dos efeitos do tamanho de partícula e da viscosidade 

do aglutinante no processo de consolidação, embora ainda haja alguma ambiguidade 

sobre o efeito da tensão superficial que precisa ser resolvida por experimentação 

adicional, o efeito da quantidade de aglutinante depende se as forças de tensão viscosa 

ou de fricção dominam. Devido a estas complexidades, não existem atualmente modelos 

que prevejam corretamente a taxa ou extensão de consolidação a priori de uma 

formulação particular sob um dado conjunto de condições operacionais (HAPGOOD et 

al. , 2007). 

No entanto, é possível desenvolver um modelo de consolidação-recobrimento 

para o crescimento do regime de indução baseado na compreensão do mecanismo de 

consolidação-recobrimento (WILDEBOER et al., 2005). O modelo propõe que uma 

camada de finos é gradualmente construída à medida que a consolidação dos grânulos 

espreme o líquido até a superfície de cada grânulo (Figura 23). Isto ocorrerá durante a 

fase de indução ou consolidação. Uma vez que todos os finos foram colocados em 

camadas, os grânulos úmidos superficiais irão crescer por coalescência. A taxa de 

crescimento em camadas está, portanto, diretamente relacionada à taxa de consolidação 

do grânulo, que é uma função do número de deformação de Stokes (resistência de 

grânulos): 

𝐺(𝑣) = −𝑘𝑣
𝜀 − 𝜀

𝜀
 [24] 

Onde: 

G(v) – Taxa de crescimento de grânulos [m/s]; 

v – Tamanho de grânulos [m]; 
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k – Constante da taxa de consolidação [s-1]; 

ε – Porosidade [%]; 

ε min – Porosidade mínima atingida [%]; 

Figura 24 - Mecanismo de consolidação e recobrimento na presença de finos. 

 

Fonte: Hapgood et al. 2007. 

O modelo prevê o tamanho do estágio de consolidação (indução), a taxa de 

recobrimento de finos e a distribuição de tamanho dos grânulos durante a fase de 

consolidação. 

3.1.2.7 Modelos de Coalescência de Grânulos 

Iveson (2001) propôs a classificação dos modelos de coalescência em duas 

classes. Os modelos de Classe I apenas consideram o que acontece durante a colisão 

inicial - as entidades que colidem se fixam ou ricocheteiam? Se toda a energia cinética 

de impacto é dissipada, então eles são assumidos como tendo coalescido. Se não, então 

eles ricocheteiam. 

Os modelos de Classe II assumem que os grânulos colididos permanecem em 

contato durante algum período de tempo médio fixo (isto é, é implicitamente assumido 

que toda a energia cinética inicial de impacto é dissipada). Durante este tempo ocorre 

um processo de reforço de ligação de algum tipo. A força desta ligação é então 

comparada com a força de separação média aplicada ao par de entidades unidas. Esta 

diferença de abordagem é mostrada esquematicamente na Figura 24. 

Ambas as classes de modelos de coalescência incluem elementos importantes 

do que realmente acontece. Claramente, os grânulos devem "colar" durante o seu 

contato inicial. Mas, para sobreviver, essa ligação deve se tornar forte o suficiente para 
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resistir à subsequente separação. Portanto, ambos os aspectos precisam ser incluídos em 

qualquer modelo completo de coalescência. Isto requer tanto a compreensão da taxa de 

fortalecimento das ligações granulares como a frequência e magnitude das forças de 

separação que os grânulos experimentam. Infelizmente, nenhum destes aspectos de 

granulação é atualmente compreendido (HAPGOOD et al. , 2007). 

Figura 25 - Modelos de coalescência. 

 

Fonte: Iveson, 2001. 

3.1.2.8 Modelo de Coalescência de Ennis para Grânulos Não-
Deformáveis 

A Figura 25 ilustra esquematicamente o modelo de coalescência proposto por 

Ennis et al.(1991). Os grânulos em colisão são considerados esferas elásticas (não 

necessariamente de igual tamanho) com saliências na superfície que são cobertas por 

uma camada uniforme de aglutinante líquido viscoso. Os grânulos aproximam-se 

inicialmente uns dos outros com certa velocidade relativa. Se a energia cinética inicial 

for totalmente dissipada através de perdas viscosas e elásticas, então os grânulos 

permanecerão presos juntos e são considerados como tendo coalescido. Caso contrário, 

eles vão ricochetear. 
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Figura 26 - Modelo de coalescência de Ennis. 

 

Fonte: Ennis et al., 1991. 

Supõe-se que os grânulos aproximam-se da altura de duas saliências 

superficiais. Esta suposição é necessária para evitar que a força viscosa se aproxime do 

infinito para a distância igual a zero. Assim, a dissipação de energia dentro da fase 

sólida é incluída pelo uso de um coeficiente de restituição, e, que pode ser menor que a 

unidade. Durante o rebote, a ponte líquida entre as duas esferas é assumida como 

rompendo a uma distância na qual as camadas líquidas se tocavam pela primeira vez. 

Na realidade uma vez formada, a ponte poderia romper a alguma distância maior. 

Os cálculos resultantes preveem que as colisões resultarão em coalescência 

quando o número viscoso de Stokes (Stv) for menor que algum número viscoso de 

Stokes crítico (Stv*). Para grânulos de tamanho equivalente, estes são definidos como: 

St =
4ρµ D

9µ
 [25] 

Onde: 

Stv – Número viscoso de Stokes [-]; 

ρ – Massa específica dos grânulos [kg/m³]; 

µ0 – Metade da velocidade relativa de impacto [m/s]; 

D – Diâmetro do grânulo [m]; 

ρ – Massa específica dos grânulos [kg/m³]; 

µ – Viscosidade do líquido [kg/m.s]. 

St∗ = 1 +
1

e
ln

h

h
 [26] 

Onde: 
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Stv* – Número viscoso de Stokes crítico [-]; 

e – Coeficiente de restituição [-]; 

h – Espessura da camada superficial líquida [m]; 

ha – Altura característica das saliências superficiais [m]. 

Número viscoso de Stokes é a razão entre a energia cinética inicial e a energia 

dissipada por efeitos viscosos. Durante a granulação em lotes, este valor aumenta à 

medida que os grânulos crescem em tamanho. Isto permite identificar três fases de um 

processo de granulação por lotes. O regime não-inercial ocorre quando Stv << Stv*. 

Todas as colisões são bem sucedidas independentemente do tamanho dos grânulos em 

colisão. À medida que os grânulos crescem, o sistema entra no regime inercial quando 

Stv ≈ Stv*. A probabilidade de coalescência agora depende do tamanho dos grânulos 

colidindo. Colisões entre dois pequenos ou um pequeno e um grande grânulo têm um 

Stv baixo e, portanto, são mais propensos a ter sucesso do que as colisões entre dois 

grandes grânulos. Eventualmente, o sistema entra no regime de recobrimento quando 

Stv >> Stv*. Aqui, todas as colisões entre grânulos são malsucedidas e tudo o que é 

possível é revestir pó adicionado sobre a superfície de grânulos preexistentes. Estes três 

regimes de crescimento têm sido observados experimentalmente em muitos 

granuladores (ENNIS et al., 1991). 

De acordo com este modelo, o crescimento de aglomerados é promovido por 

um Stv baixo e um valor elevado de Stv*. Por exemplo, o aumento da quantidade de 

aglutinante aumentará a espessura da camada ligante, h, o que aumentará Stv*,e , 

portanto, aumenta a taxa de crescimento - um comportamento comumente observado 

em muitos sistemas. Do mesmo modo, uma vez que o aumento da viscosidade do 

aglutinante e a diminuição da velocidade de impacto reduzem Stv, pode parecer que 

estas duas alterações irão sempre aumentar a taxa de crescimento. No entanto, essas 

duas variáveis também influenciam indiretamente Stv*. O aumento da viscosidade do 

aglutinante diminui a taxa de consolidação dos grânulos. Isto irá reduzir a espessura da 

camada de líquido espremida para a superfície do grânulo, o que inibe a coalescência 

através da diminuição de Stv*. Assim, um aglutinante de alta viscosidade pode 

inicialmente inibir o crescimento impedindo que o líquido seja espremido para a 

superfície de um grânulo, mas uma vez que o líquido está lá, a viscosidade do 

aglutinante mais elevada ajudará o crescimento do grânulo. Da mesma forma, o 
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aumento da velocidade de impacto aumentará a taxa de consolidação, o que aumenta a 

espessura da camada líquida, auxiliando na coalescência. Portanto, os efeitos de 

variáveis tais como a velocidade de colisão e a quantidade de aglutinante na taxa de 

crescimento dos grânulos dependerão do seu efeito líquido na razão Stv : Stv* 

(HAPGOOD et al, 2007). 

O modelo de Ennis et al. é significativo porque foi o primeiro modelo 

fisicamente baseado no qual os parâmetros poderiam potencialmente ser medidos, e foi 

também o primeiro modelo a considerar efeitos viscosos dinâmicos. Contudo, o modelo 

assume que os grânulos são elásticos, o líquido está presente como uma camada distinta 

nas superfícies dos grânulos e as forças viscosas dominam sobre os capilares. Assim, o 

modelo de Ennis aplica-se apenas à fase de nucleação inicial em que os grânulos 

consistem em partículas individuais cobertas por uma camada de aglutinante líquido, ou 

então a sistemas de crescimento por indução, nos quais os grânulos são essencialmente 

não deformáveis e só crescem quando se tornam molhados à superfície. Não pode ser 

aplicado na região de crescimento estável, nem se aplica em sistemas com ligantes de 

baixa viscosidade onde as forças capilares são importantes (HAPGOOD et al. , 2007). 

3.1.2.9 Modelo de Liu e Colaboradores para Coalescência de 
Grânulos Deformáveis 

Liu et al. (2000) estenderam o modelo de Ennis e colaboradores para incluir os 

efeitos da deformação do grânulo. Supõe-se que os grânulos tem um módulo de 

elasticidade (E) e tensão de escoamento (Yd), independentes da taxa de deformação. 

Dois casos foram considerados: grânulos úmidos na superfície (Figura 26) e também 

grânulos secos na superfície onde o líquido é espremido para superfícies pelo impacto 

(Figura 27). Novamente, supõe-se que a coalescência ocorre quando a energia cinética 

de impacto é toda dissipada, o que neste caso implica na deformação plástica da matriz 

de grânulos. Durante a aproximação, a força viscosa entre as duas esferas é apenas 

proporcional ao quadrado do raio da esfera, R2. No entanto, durante o rebote, a 

dissipação viscosa que ocorre entre as duas porções achatadas da superfície é 

proporcional ao raio da área achatada até a quarta potência. Por conseguinte, a força 

viscosa retardadora que atua nas esferas durante o rebote é muito sensível à quantidade 

de deformação plástica permanente que ocorreu. Liu e colaboradores descreveram dois 
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tipos de coalescência, denominados tipos I e II. A coalescência do tipo I ocorre quando 

toda a energia cinética inicial é dissipada na camada líquida de superfície antes que as 

superfícies dos grânulos tenham se tocado. Isso ocorre quando: 

𝑆𝑡 < ln
ℎ

ℎ
 [27] 

Onde: 

Stv – Número viscoso de Stokes [-]; 

h0 – espessura da camada de líquido [m]; 

ha – altura das saliências na superfície [m]. 

Figura 27 - Modelo esquemático de previsão de coalescência em grânulos 

deformáveis em superfície úmida. 

 

Observações: (a) estágio de aproximação; (b) estágio de deformação; (c) estágio 

inicial de separação; (d) estágio final de separação. 

Fonte: Liu et al., 2000. 
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Figura 28- Modelo utilizado para a colisão de grânulos deformáveis em 

superfície seca. 

 

Fonte: Liu et al., 2000. 

A coalescência do tipo II ocorre quando os grânulos são retardados para parar 

durante a recuperação, depois que suas superfícies fizeram contato. A condição crítica 

para a coalescência do tipo II é dada pelo seguinte resultado: 
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St =     (29) 

St =     (30) 

Onde D e m são a média harmônica do diâmetro e da massa do grânulo, 

respectivamente, e δ"a extensão da deformação plástica permanente dada por: 

δ" =
/

(St ) / D 1 − ln 1 − 7,36
∗

(St ) / 1 −

ln
/

 (33) 
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As previsões dessas equações para os valores de 
∗
,  e  são apresentados nas Figuras 

28 e 29 como funções dos números de Stokes crítico (Stdef) e viscoso (Stv) para os casos 

de superfície úmida e seca. Existem 4 tipos de comportamentos diferentes que podem 

ser identificados, sendo possível identificar regiões de rebote e coalescência. 

Figura 29 – Correlação entre o número de Stokes crítico e viscoso para 

grânulos deformáveis. 

 

Fonte: Liu et al., 2000. 

A região A é a região na qual os grânulos se coalescem sem que suas 

superfícies sequer toquem (coalescência tipo I). Isto implica que o ligante é 

extremamente viscoso e/ou que a velocidade de colisão é muito baixa. 
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Figura 30 - Critério de coalescência para colisão de grânulos de superfície seca. 

 

Fonte: Liu et al., 2000. 

A coalescência de tipo II pode ser ainda subdividida em duas regiões. Região B 

é a região na qual a coalescência ocorre sem qualquer deformação plástica permanente. 

Nesta região o número de Stokes é baixo e as colisões são totalmente elásticas (e = 1). 

A fronteira entre coalescência e rebote depende apenas do número de Stokes crítico, 

Stv* = (1+1/e) ln(ho/ha) de acordo com o modelo original de Ennis et al. (2000). 

À medida que o número de Stokes aumenta, entra-se na região C à direita da 

linha e = 1. Nesta região ocorre deformação plástica permanente e a amplitude de Stv 

para coalescência torna-se maior com quantidades crescentes de deformação (número de 

Stokes mais elevado). Isto ocorre porque ocorre deformação permanente dos grânulos 

que auxilia a coalescência de duas maneiras: (i) dissipa parte da energia de impacto e 

(ii) cria uma superfície plana entre os dois grânulos, o que cria uma força de dissipação 

viscosa maior durante a recuperação. Na região D, os grânulos se recuperam sem 

coalescer. 

Uma série de setas mostra o efeito de aumentar a velocidade de impacto. Em 

Stdef baixo, o aumento de U causa uma mudança da Região B para a Região D, isto é, a 

probabilidade de coalescência diminui devido às maiores energias cinéticas envolvidas. 

No entanto, ao contrário do modelo de Ennis ef al. (2000), este modelo prevê que 
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quando a deformação plástica se torna significativa, a velocidade de impacto crescente 

pode deslocar a formulação para a Região C, uma região de coalescência. Isto é devido 

às grandes forças viscosas necessárias para separar duas áreas achatadas (HAPGOOD et 

al. , 2007). 

A Figura 29 mostra as previsões do modelo para o caso em que os grânulos 

estejam inicialmente secos à superfície. Assumiu-se que a camada de líquido formada 

tinha uma espessura constante (ho) independentemente da quantidade de deformação 

ocorrida, ou então se assumiu que a camada líquida tinha a mesma espessura que a 

quantidade de deformação plástica permanente. Na região de número de deformação de 

Stokes crítico baixa, não ocorre deformação plástica permanente e, portanto, nenhum 

aglutinante líquido é espremido para superfície para impedir o rebote do grânulo. Acima 

de um valor crítico de número de deformação de Stokes crítico, a probabilidade de 

coalescência torna-se uma função do número de Stokes de uma forma similar ao caso de 

superfície molhada (HAPGOOD et al. , 2007). 

3.1.2.10 Limitações de Ambos os Modelos de Coalescência 

Hapgood e colaboradores (2007) apontam várias limitações nos dois modelos. 

Ambos os modelos não preveem taxa de crescimento de grânulos, sendo que esta será 

uma função da frequência de colisões entre grânulos. Em um granulador não existe uma 

única velocidade de colisão de grânulos, há uma gama de velocidades de colisão e, 

portanto, uma gama de números de Stokes. Assim, à medida que o número de Stokes 

médio aumenta, não há uma transição repentina do crescimento para o não crescimento. 

O modelo de Liu et al. (2000) é uma melhoria no modelo de Ennis et al. (1991) devido à 

inclusão da deformação do grânulo. No entanto, os dois modelos negligenciaram as 

forças capilares. Assim sendo, os modelos só se aplicam a sistemas onde forças viscosas 

dominam sobre forças capilares. Nenhum dos modelos considera as forças de ligação 

entre partículas intertravadas na interface entre os dois grânulos, nem a possibilidade de 

ruptura de grânulos durante as colisões e o possível efeito de colisões subsequentes. 

3.1.2.11 Formação de Ligações entre Grânulos 

A resistência da ligação formada entre as superfícies deformadas de dois 

grânulos quando colidem é um aspecto importante da coalescência. Se esta ligação for 
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fraca, então os grânulos serão separados por uma colisão subsequente e a coalescência 

permanente não ocorrerá. No entanto, se as duas superfícies estiverem fortemente 

ligadas, então a coalescência é mais provável (HAPGOOD et al. , 2007). 

Em experimentos levados a cabo por Iveson e Page (2001), pastilhas cilíndricas 

foram feitas a partir de esferas de vidro de 37 µm com água e óleos de silicone como 

ligantes. As pastilhas foram então montadas verticalmente uma faceando a outra numa 

armação de carga e colocados em contato a uma taxa de 0,05 mm/s durante um período 

de 100 a 200 s. As duas pastilhas foram então deixadas em contato durante 100 s antes 

de a inferior ser puxada a uma taxa de deslocamento de 0,05 mm/s (fase de tração). 

A Figura 30 mostra as curvas típicas de carga e deslocamento, empurrando 

juntas duas pastilhas ligadas por água e depois as puxando após um descanso de 100s. A 

carga (negativa) de compressão inicialmente aumenta mais ou menos linearmente com o 

deslocamento, atinge um pico e depois nivela para um valor estável de menor 

magnitude. Quando o deslocamento é parado, a carga relaxa rapidamente a um valor 

inferior. Após a inversão da tração, a carga cai de volta a zero e entra em tração por um 

curto tempo até uma eventual ruptura da ligação e a carga retorna a zero. Para as 

pastilhas ligadas à água houve pouca recuperação elástica da ligação. Os grânulos 

tendem a deformar-se por "barril" (Figura 31). 

Figura 31 - Carga versus deslocamento para pastilhas ligadas por água  

 

Fonte: Iveson e Page, 2001. 
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Figura 32 - Pastilhas comprimidas antes da tração. 

 

Fonte: Iveson e Page, 2001. 

A Figura 32 mostra as curvas típicas de carga versus deslocamento para 

experiências utilizando água e três óleos de silicone de viscosidade diferentes. As 

pastilhas feitas com água apresentaram uma resistência à compressão aproximadamente 

três vezes superior a das pastilhas feitas com óleo de silicone. Isso pode ser atribuído ao 

fato de que a tensão superficial da água é aproximadamente 3 vezes maior do que a dos 

óleos de silicone. Para os três óleos de silicone, a taxa de aumento da carga com 

deslocamento diminuiu com o aumento da viscosidade do óleo. Apenas o óleo de 

10 mPa.s atingiu uma carga de pico, com os outros dois aumentando a carga até o final 

da fase de compressão. Durante o alívio da carga e a tração, a Figura 32 mostra que a 

ligação entre as pastilhas feitas com água era frágil e falhou em baixa tensão. Em 

contraste, as ligações das pastilhas feitas com silicone eram dúcteis, com a extensão da 

recuperação da deformação aumentando com a viscosidade do óleo. Observou-se 

também que as superfícies se separavam lentamente, em vez de por falha simultânea em 

toda a superfície de ruptura. Para o óleo de 60 Pas, as pastilhas embarrilaram sobre todo 

o seu comprimento sob compressão e depois retornaram para mais de 60 % do seu 

comprimento original antes da falha ocorrer (IVESON E PAGE 2001). 
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Figura 33 - Carga versus deslocamento para pastilhas feitas com água a 70 % 

de saturação e os três óleos de silicone a 80 % de saturação de líquido 

 

Fonte: Iveson e Page, 2001. 

Devido à maior recuperação de deformação dos grânulos feitos com óleo de 

silicone, a energia de ruptura da ligação calculada a partir da área sob a parte de tração 

da curva carga-deslocamento foi muito maior, mesmo que o pico de tensão de tração 

fosse aproximadamente o mesmo em ambos os casos (Figura 33). 

Figura 34 - Energia de ruptura do contato versus tensão radial para água a 

70 % de saturação e os três óleos de silicone a 80 % de saturação dos poros 

 

Fonte: Iveson e Page, 2001. 
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3.1.3 Quebra de Grânulos Úmidos 

Aqui se considera a última das três classes de processos de granulação que 

controlam os atributos dos grânulos - quebra e atrito. Há dois fenômenos separados a 

considerar: 

i. Quebra de grânulos úmidos no granulador;  

ii. Atrito ou fratura de grânulos secos no granulador, secador ou no 

manuseamento subsequente. 

A quebra dos grânulos úmidos influenciará e poderá controlar a distribuição 

final do tamanho dos grânulos, especialmente em granuladores de alto cisalhamento. 

Em algumas circunstâncias, a ruptura pode ser utilizada para limitar o tamanho máximo 

de grânulos ou para ajudar a distribuir um aglutinante viscoso. A quebra de grânulos 

úmidos em granuladores é menos compreendida do que qualquer nucleação ou 

crescimento. Continua a ser uma área de pesquisa ativa (HAPGOOD et al. , 2007). 

3.1.3.1 Observações Experimentais 

São encontrados poucos trabalhos publicados sobre a quebra de grânulos 

úmidos em processos de granulação. Alguns mecanismos de crescimento na granulação 

em tambor podem envolver atrito ou quebra de grânulos. No entanto, como a ruptura é 

mais provável em misturadores de alta intensidade, as pesquisas concentram-se nestes 

processos. 

Estudos mostram que um aumento na intensidade da agitação reduz o tamanho 

médio final dos grânulos em experimentos de granulação. A quebra de grânulos úmidos 

foi identificada em experiências de misturador de alto cisalhamento por Ramaker et al. 

(1998), Vonk et al. (1997) e Pearson et al. (2001) através de traçadores para identificar a 

ruptura de grânulos molhados. 

Pearson et al. (2001) adicionaram uma fração de distribuição estreita de 

tamanho de grânulos bem formados como traçadores em uma granulação de alto 

cisalhamento.  Alguns dos grânulos marcadores foram quebrados, deixando fragmentos 

de traçadores coloridos em frações de tamanho de grânulo menores. Grandes grânulos 

traçadores (> 1 mm) eram mais propensos a quebrar que grânulos menores (Figura 34). 
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Vonk et al. (1997) adicionaram um líquido colorido no início do processo de 

granulação e observaram a dispersão do corante através de um processo de "nucleação 

destrutiva" onde grânulos fracamente ligados são divididos em fragmentos menores por 

atrito ou fragmentação (Figura 35). 

A quebra de grânulos úmidos afeta a distribuição do aglutinante e o tamanho 

dos grânulos em processos de alta intensidade. Portanto, é importante estabelecer as 

condições sob as quais ocorrerá a quebra (HAPGOOD et al. , 2007). 

Figura 35 - Efeito do tamanho do grânulo traçador na fração de massa de 

grânulos intactos 

 

Fonte: Pearson et al., 2001. 
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Figura 36 - Mecanismo de nucleação destrutiva na granulação em alto 

cisalhamento. 

 

Fonte: Vonk et al., 1997. 

3.1.3.2 Condições de Quebra de Grânulos  

É encontrada pouca teoria quantitativa ou modelagem disponível para prever 

condições de ruptura, ou o efeito das propriedades da formulação sobre a quebra de 

grânulos úmidos. Tardos e colaboradores (1997) consideraram que um grânulo quebrará 

se a energia cinética aplicada durante um impacto exceder a energia necessária para a 

quebra. Esta análise conduz a um critério de número de deformação de Stokes para 

ruptura: 

St > St∗  [34] 

Onde: 

St  – Número de deformação de Stokes [-]; 

St∗  – Valor crítico do número de Stokes [-]. 
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Essa proposta é análoga ao desenvolvimento do número de deformação de 

Stokes para deformação e crescimento de grânulos. O trabalho de Tardos e 

colaboradores (1997) propõe que o grânulo se comportará sob cisalhamento segundo a 

equação abaixo: 

τ (γ̇) = τ + kγ̇  [35] 

Onde: 

τ (γ̇) – Tensão característica no grânulo [N]; 

τ  – Limite de elasticidade [N]; 

γ̇– Taxa média de cisalhamento [N]; 

n– Parâmetro adimensional de ajuste [-]. 

O modelo prevê que os grânulos acima de um tamanho máximo irão se 

quebrar. E este tamanho é diminuído com o aumento da taxa de cisalhamento. Esta 

abordagem geral para a previsão de um regime de ruptura é um bom ponto de partida, 

mas ainda há questões a serem respondidas antes de um mapa de regime de ruptura 

geral estar disponível. Por exemplo, não se sabe se a ruptura de grânulos úmidos é 

predominantemente devida a impactos de alta velocidade ou a cisalhamento dentro do 

leito de pó, e os modelos comparam a ruptura do grânulo com o escoamento plástico. 

Um grânulo pode se deformar plasticamente sem quebrar. Um grânulo puramente 

plástico será deformado em vez de quebrar quando sua tensão de escoamento é excedida 

(HAPGOOD et al, 2007). 

Em resumo, a quebra é a menos estudada das três classes dos mecanismos de 

granulação. Embora a base fundamental para a previsão de quebra seja incompleta, 

ainda pode-se usar no escalonamento o conhecimento limitado baseado na equação 34. 

Para a quebra, a velocidade apropriada para o número de deformação de Stokes é a 

velocidade máxima de colisão que um grânulo pode experimentar com outro grânulo ou 

com parte do equipamento granulador. Para granuladores misturadores, esta é a 

velocidade da ponta do impulsor (HAPGOOD et al. , 2007). As equações [34] e [35] 

sugerem que a quebra aumentará com o aumento da velocidade da ponta. 

O controle da quebra de grânulos úmidos dá a oportunidade de dar uma 

distribuição de tamanho de grânulo estreita por crescimento de grânulos até um limite 
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de ruptura. É importante notar que o controle de distribuição de tamanho também 

dependerá da distribuição de velocidade de impacto e da vazão de grânulos através da 

região de alto impacto. É improvável que granuladores com amplas distribuições de 

velocidade de impacto e vazão de grânulos descontrolada na região de alto impacto 

produzam pequenas distribuições de tamanho de grânulo (HAPGOOD et al. 2007). 

3.2 MINERAIS E INSUMOS UTILIZADOS 

 
3.2.1 Hematita 

É o mineral de ferro mais comum e ocorre em grandes quantidades. A fórmula 

química da hematita é Fe2O3, com o conteúdo teórico em ferro de 70,0 % e densidade 

relativa que varia de 4,9 a 5,3 g/cm3. Apresenta brilho metálico nos cristais e opaco nas 

variedades terrosas. Pertence ao grupo coríndon e sua estrutura cristalina é hexagonal 

compacta, conforme ilustrado na Figura 36 (PEREIRA, 2016). 

Figura 37 - Estrutura cristalina hexagonal compacta da hematita. 

 

Fonte: Boechat, 2010. 

De acordo com sua gênese, está disponível em cristais usualmente tabulares, 

entre espessos e delgados, denominados como minérios de hematita especular e em fina 

estrutura cristalina ou em condições terrosas, como hematita terrosa, mostradas na 

Figura 37 (FONSECA, 2004). A formação do mineral secundário conhecido como 

hematita porosa ou martita, Figura 37 (b), ocorre devido ao intemperismo de magnetitas 

primárias quando submetidas a determinadas condições de pressão e temperatura, 

conferindo uma microporosidade peculiar. 
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Figura 38 – Fotomicrografias de hematita em MEV. 

 

Observação: (a) hematita especular - aumento 1000 X; (b) hematita porosa - 
aumento: 1500 X. 

Fonte: Fonseca, 2004. 

Os diferentes tipos de hematita existentes são um importante parâmetro no 

processo de pelotização e na qualidade das pelotas produzidas. A hematita especular 

aumenta a resistência mecânica das pelotas, mas reduz a sua porosidade e sua 

redutibilidade. Já a hematita porosa age no sentido oposto, aumentando a porosidade e 

redutibilidade das pelotas e reduzindo sua resistência mecânica (LIBANEO et al apud 

PEREIRA, 2016). 

3.2.2 Magnetita 

A fórmula química da magnetita é Fe3O4, também designada por FeO-Fe2O3 

com um conteúdo teórico de ferro de 72,4%. O seu arranjo cristalino é cúbico de face 

centrada (CFC) e pode ser observado na Figura 40. A densidade relativa desse minério é 

da ordem de 4,9 a 5,2 g/cm3, de cor negra ou amarela, com brilho semi-metálico e 

opaco (Figura 38) (FONSECA, 2004). 
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Figura 39 - Estrutura cúbica de face centrada da magnetita. 

 

Fonte: Boechat, 2010. 

 

Figura 40 - Partícula de magnetita em MEV - aumento 2.000 X. 

 

Fonte: Fonseca, 2004. 

A magnetita faz parte do grupo espinélio que tem a fórmula padrão A(B)2O4. O 

A e o B representam íons diferentes do metal que ocupam locais específicos na estrutura 

do cristal. Na rede da magnetita, Fe3O4, o metal de A é Fe2+ e o metal B é Fe3+; dois 

íons diferentes do mesmo metal em dois locais específicos (FONSECA, 2004). Em 

depósitos de substituição, o ferro bivalente pode ser substituído por manganês ou cálcio, 

e o ferro trivalente por alumínio (MEYER, 1980). 

3.2.3 Goethita 

Minérios goethíticos ou limoníticos podem ser considerados como exemplos 

típicos de minérios intemperizados. Podem ser encontrados associados ao quartzo, em 

inclusões na hematita, limonita e micas (FONSECA, 2004). 

Mineralogicamente, eles ocorrem nos minérios de ferro agulhinha e pirosiderita 

e possuem a fórmula estrutural FeO(OH) ou Fe3+O(OH), com 90% de Fe2O3 e 10 % de 
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H2O. Os graus intermediários com hidratação indefinida também são conhecidos como 

hidrohematitas. Sua densidade relativa é da ordem de 3,3 g/cm3 a 4,3 g/cm3. Também 

designado de lepidocrocita, esse hidróxido de ferro é o mineral base de quase todos os 

depósitos sedimentares, assim como metamórficos. Nos depósitos de itabiritos originais, 

a goethita ocorre junto com a hematita especular e martita (PEREIRA, 2016). 

3.2.4 Cal Hidratada 

A cal é obtida pela decomposição do calcário em fornos de calcinação a 

temperaturas superiores a 800 °C. Normalmente, é recebida na forma de cal virgem nas 

usinas, onde é hidratada conforme reação abaixo: 

CaO + H2O  Ca(OH)2 (exotérmica) 

A cal age coagulando os óxidos de ferro através da alteração das cargas 

superficiais por uma combinação de mecanismos de adsorção química e eletrostática. A 

adição de cal aumenta o potencial zeta da amostra de polpa para valores ligeiramente 

negativos ou positivos, confirmando o estado de agregação das partículas (SAMPAIO 

2002 apud SOUZA 2014). A adsorção do cálcio na superfície mineral também foi 

comprovada pela análise química da água. 

IWASAKI et al. (1980) concluíram que os íons cálcio, na forma CaOH+ e em 

faixa de pH alcalino, eram responsáveis pelo aumento na instabilidade de uma dispersão 

constituída de polpa de minério de ferro. 

O íon CaOH+ pode se adsorver quimicamente, pois possui átomos capazes de 

formar ligações de hidrogênio (ARAÚJO et al. 2009). Caso a adsorção do CaOH+ seja 

suficientemente elevada, poderá ocorrer a reversão de carga do mineral e consequente 

repulsão. Nesses casos, os íons estariam contribuindo para alteração das forças 

eletrostáticas da superfície mineral e atuando no estado de agregação do sistema. 

A Figura 40 ilustra como as concentrações dos íons CaOH+ e Ca2+ podem 

influenciar no estado de dispersão do sistema. Na região 1, tem-se uma baixa dosagem 

de cal no sistema, onde a menor concentração dos íons CaOH+ e Ca2+ não é capaz de 

neutralizar a carga superficial negativa das partículas de minério, criando uma condição 

de alta dispersão. Na região 2, uma maior dosagem de cal aumenta a concentração dos 

íons CaOH+ e Ca2+ , neutralizando a carga de uma maior quantidade de partículas de 
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minério, promovendo uma menor dispersão. Na região 3, uma dosagem extra de cal 

aumenta ainda mais a concentração dos íons CaOH+ e Ca2+, neutralizando a carga 

superficial de uma quantidade significativa de partículas de minério. Na região 4, uma 

dosagem excessiva de cal provoca uma concentração muito elevada dos íons CaOH+ e 

Ca2+, provocando a reversão da carga superficial das partículas e aumentando 

novamente a dispersão do sistema. 

A cal possui grande superfície específica e sua dosagem típica na granulação 

de minérios de ferro é de 2,5 % ou 25 kg/t de mistura (SILVA 2013). 

 

Figura 41 - Variação da dispersão do sistema em função do pH e da 

concentração dos íons CaOH+ e Ca2+. 

 

Fonte: Turrer et al., 2010. 

3.2.5 Bentonita 

Segundo a publicação do CETEM intitulada Rochas e Minerais Industriais 

(2005), o termo bentonita designa argila constituída principalmente do argilomineral 

montmorilonita. Este argilomineral faz parte do grupo esmectita, uma família de argilas 

com propriedades semelhantes. O termo bentonita também é usado para designar um 

produto com alto teor de esmectita. A bentonita pode ser cálcica ou sódica, e apresenta 
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uma característica física muito particular: expande várias vezes o seu volume, quando 

em contato com a água, formando géis tixotrópicos. 

Os argilominerais montmoriloníticos foram formados pela desvitrificação e alteração 

química, em ambiente alcalino e com circulação de água restrita de materiais como tufo 

ou cinza vulcânica. O que confere a elevada absorção de água das bentonitas é o fato de 

que quando as lamelas individuais de montmorilonita são expostas à água, as moléculas 

de água são adsorvidas na superfície das folhas de sílica, que são então separadas umas 

das outras. Este comportamento é chamado de inchamento interlamelar e é controlado 

pelo cátion associado à estrutura da argila (SOUZA 2014). A Figura 41 apresenta a 

estrutura das esmectitas. 

Figura 42 - Representação esquemática da estrutura das esmectitas. 

 

Fonte: Dana, 1983. 

As bentonitas podem apresentar maior ou menor capacidade de inchamento. 

Essa propriedade depende de muitos fatores, tais como: natureza do cátion interplanar, 

carga lamelar, natureza dos sítios geradores de carga, interestratificação e presença de 

contaminantes (sais solúveis, substâncias orgânicas, etc.). De uma forma geral, o fator 

mais importante costuma ser a natureza do cátion interplanar, uma vez que se o íon 

sódio, que se hidrata muito facilmente, estiver presente em quantidades apreciáveis, a 

esmectita apresenta alta capacidade de inchamento, enquanto que se outros íons, como o 

cálcio ou o potássio, forem predominantes, sua hidratação pouco intensa não permite 
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uma grande separação das camadas (DARLEY e GRAY, 1988 apud SOUZA 2014). As 

características típicas das bentonitas utilizadas na pelotização podem ser vistas na 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Especificações de uma bentonita típica de alta sílica para pelotização 

de minério de ferro. 

 

Fonte: Luz e Lins, 2005. 

3.2.6 Aglomerante Orgânico 

Os aglomerantes orgânicos apresentam as vantagens de não introduzir 

contaminantes aos granulados e ter a composição estável por não ser um produto 

natural, como a bentonita. Sua desvantagem é o custo mais alto. 

O aglomerante orgânico mais utilizado atualmente nas usinas de pelotização de 

minério de ferro tem o nome comercial de Peridur. Trata-se de um derivado de celulose 

a base de carboximetilcelulose – CMC e sua dosagem típica é de 0,04 % em peso de 

concentrado úmido (SILVA, 2013). 
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A carboximetilcelulose (CMC) atua como um “absorvedor” de água durante o 

pelotamento. Em solução aquosa, este polímero formará uma solução viscosa. Durante a 

rolagem das partículas nos discos de pelotização, as forças de compactação expulsam a 

água para a superfície do aglomerado, favorecendo o crescimento das pelotas. A 

velocidade com que a água é liberada para a superfície determina a velocidade de 

crescimento e o tamanho das pelotas. Como a carboximetilcelulose atua na viscosidade 

do líquido, ela terá um papel fundamental no desenvolvimento desta etapa (SOUZA 

2014). A estrutura da carboximetilcelulose é mostrada na Figura 42.  

Figura 43 - Estrutura da carboximetilcelulose. 

 

Fonte: Chaplin, 2006 apud Souza, 2014. 

A CMC é obtida a partir da celulose, que é um polímero natural, um 

homopolissacarídeo linear cuja unidade repetitiva é a celobiose. As propriedades físico-

químicas da CMC dependem do grau de substituição, do grau de polimerização, da 

uniformidade da substituição e da pureza do produto. A carboximetilcelulose utilizada 

na produção de aglomerante orgânico é o CMC de grau técnico, contendo subprodutos 

de reação como cloreto de sódio e glicolato de sódio. As fontes de celulose mais 

amplamente empregadas na fabricação da CMC são: o linter de algodão e madeiras de 

alta, média e baixa viscosidade (SOUZA 2014). 
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados e a descrição de como 

foram realizados as análises e os ensaios com intuito de investigar a influência de 

diferentes parâmetros experimentais na granulação da amostra de minério de ferro.  

A amostra, contendo cerca de 200 kg de sólidos foi coletada em uma usina de 

beneficiamento de minérios do quadrilátero ferrífero, uma importante província mineral 

localizada no centro do estado de Minas Gerais. Os principais minerais-minério 

presentes nessa região são: hematita, magnetita e goethita. A amostra de minério de 

ferro foi coletada, homogeneizada e quarteada para obtenção das alíquotas para 

realização dos seguintes ensaios e análises descritos a seguir. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MINÉRIO 

A análise granulométrica foi realizada através do peneiramento a úmido da 

amostra até a peneira de 38 μm e o material passante (abaixo de 38 μm) foi analisado 

em granulômetro a laser modelo Bettersize 2000. A determinação dos elementos 

químicos majoritários foi feita por fluorescência de raios X em um equipamento da 

marca Philips PANalytical, modelo MagiX com amostrador automático PW 2540 e tubo 

de ródio a 2.4 kW. 

O difratograma de raios X foi obtido utilizando um equipamento da marca 

Shimadzu modelo XRD-6100 e a análise dos dados foi feita através de comparações 

com os padrões do banco de dados (fichas do ICDD – International Committee of 

Diffraction Data) com o auxílio do software XRD-6100/7000 versão 7.00. 

A determinação da superfície específica foi realizada em um equipamento da 

marca QuantaChrome, modelo NovaWin2, utilizando nitrogênio e adotando-se isoterma 

de adsorção BET. Ensaios de determinação de massa específica foram feitos utilizando 

um picnômetro a gás da marca QuantaChrome, modelo Ultrapyc 1200e versão 4.00. 

A análise termogravimétrica foi realizada em um equipamento da marca 

Mettler Toledo, modelo Star System. O ensaio foi feito na faixa de temperatura de 30°C 

até 950°C, a uma taxa de aquecimento de 10°C/min. Utilizou-se atmosfera inerte de N2 

a uma vazão de 60 ml/min.  

4.2 ENSAIOS DE GRANULAÇÃO 
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Ensaios de granulação foram realizados em um tambor granulador de 258 mm 

de diâmetro por 294 mm de comprimento (o que proporciona uma velocidade crítica de 

83 rpm), fabricado em chapas de aço inox de 7 mm de espessura e apoiado sobre dois 

rolos, sendo um livre e o outro acionado por um conjunto de polias e motor elétrico com 

velocidade ajustada por um inversor de frequência (Figura 43). 

A operação de granulação por tambor é afetada por diversos parâmetros e é 

influenciada pelo diâmetro do tambor, velocidade rotacional e ângulo de inclinação, 

afetando também o tempo de residência das partículas no interior do tambor 

(WALKER, 2007). Baixas velocidades de rotação dos tambores fazem com que os 

granulados deslizem do topo do tambor para a base. Maiores velocidades de rotação 

fazem com que os grãos comecem a rolar e a probabilidade de aglomeração aumenta. É 

sugerido por Walker (2007) que a rotação ótima de granulação é em torno de 50 % da 

velocidade crítica, na qual o material é carregado ao topo do tambor através da força 

centrífuga. 

Duas misturas para granulação foram avaliadas, sendo a primeira composta por 

5 kg de minério, 25 kg/t de cal hidratada e 5 kg/t de bentonita, enquanto a segunda era 

composta por 5 kg de minério, 25 kg/t de cal hidratada e 0.4 kg/t do aglomerante 

comercial (a base de carboximetilcelulose) Peridur 330® da Akzo Nobel. É importante 

frisar que este trabalho visou avaliar o processo de granulação e não a cadeia de 

pelotização completa, por isso não se fez necessária a introdução de coque nas misturas 

citadas acima. 

Figura 44 - Tambor de Granulação. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Essas misturas foram adicionadas secas no tambor, iniciava-se a aspersão de 

água e então se revolvia pelo tempo pré-determinado. Esgotado esse prazo, o processo 
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de granulação era interrompido e o granulado levado para secar em estufa a 100 °C. 

Variou-se a velocidade rotacional do tambor de 40 rpm (48 % da velocidade crítica) 

para 48 rpm (58 % da velocidade crítica), mantendo-se as demais variáveis inalteradas. 

Similarmente, nos ensaios em que foi avaliada a influência do tempo de residência, 

todas as outras variáveis foram mantidas constantes. 

Adicionava-se água com aspersor com reservatório graduado (figura 44). A 

medição da umidade dos agregados permitia determinar a absorção de água no interior 

do agregado e avaliar sua influência na resistência dos e no tamanho dos agregados. 

Figura 45 - Aspersor manual de jato contínuo. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A avaliação da distribuição granulométrica dos granulados produzidos foi 

realizada passando-se os grânulos por peneiras (figura 45) das seguintes aberturas: 

63 mm, 50 mm, 37.5 mm, 25.4 mm, 19.1 mm, 12.5 mm, 9.5 mm, 6.3 mm e 3.36 mm. 

Figura 46 - Determinação da distribuição granulométrica do granulado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A resistência dos granulados produzidos foi medida através de ensaio de queda, 

também denominado drop test, onde 20 grânulos foram selecionados de maneira 

aleatória e deixados cair sobre uma chapa de aço à altura de 0,45 m até que se 

rompessem, para cada condição analisada. Outro parâmetro de resistência medido foi o 
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peso necessário para a ruptura das pelotas para cada condição ensaiada. Este ensaio 

consistiu na medição através de uma balança dos pesos adicionados até a ruptura das 

pelotas, sendo realizado para 10 grânulos de cada ensaio.  

Foram tiradas micrografias com um microscópio ótico para identificar a 

presença de poros nas pelotas produzidas, seguida de uma avaliação dos valores de 

porosidade e permeabilidade. 

4.3 DETERMINAÇÃO DE POROSIDADE E PERMEABILIDADE 

A determinação da porosidade foi feita através da determinação da massa 

específica real e aparente das pelotas, onde 15 medições foram realizadas para a 

determinação da massa específica aparente dos grânulos produzidos com cada mix de 

ligantes. A massa específica real foi obtida através do conhecimento das massas 

específicas de cada constituinte mineral. Para a determinação da massa específica 

aparente, corpos de prova foram preparados, aplainando-se cuidadosamente pelotas 

cruas com auxílio de lixa, até que resultassem corpos em forma de pequenos 

paralelepípedos, cujas arestas eram mensuradas com régua (figura 46).  

Figura 47 - Determinação das massas específicas aparentes. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir das dimensões das arestas dos corpos de prova, seus volumes eram 

calculados. De posse das massas específicas reais e aparente, o cálculo da porosidade 

era efetuado, conforme equação a seguir. 
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∈ =
𝜌 − 𝜌

𝜌
 [36] 

Onde: 

∈ – Porosidade das pelotas [%]; 

𝜌  – Densidade real [kg/m³]; 

𝜌  – Densidade aparente [kg/m³]. 

A determinação das constantes de permeabilidade foi feita empregando-se a lei 

de Darcy, mostrada na equação [37], em que se comparam os valores da constante de 

permeabilidade para cada condição de granulação realizada. Para estes ensaios, foram 

confeccionados paralelepípedos de 0,01 m de espessura através do mesmo 

procedimento mostrado acima para os ensaios de porosidade. 

Montou-se um permeabilímetro simplificado (ilustrado na Figura 47) para 

permitir a determinação da permeabilidade dos corpos de prova sem sua imersão em 

água, uma vez que as pelotas estudadas não haviam sido submetidas à cocção por 

sinterização (etapa de enduran, geralmente efetuada à temperatura de 1.350 ºC).  

Os corpos de prova (1) eram posicionados na extremidade superior de um 

cilindro (3) conectado por mangueira de látex (4) a uma pipeta de vidro graduado (5), 

contendo inicialmente água até uma cota de referência em sua escala graduada. Para a 

vedação das faces laterais do corpo de prova se utilizou plastilina (2).  

A área da secção transversal efetiva do permeabilímetro era igual a 2,27 x 10-

4 m². A perda de carga na saída de água da proveta era desprezível em relação à perda 

de carga causada pela passagem do ar através do corpo de prova. 
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Figura 48 - Aparato simplificado para determinação da permeabilidade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Desse modo o coeficiente de permeabilidade era obtido explicitando este 

parâmetro na equação de Darcy, a qual relaciona a perda de carga pela passagem de 

fluido (em regime laminar através do meio poroso). 

𝑘 =
𝑄   ∗ 𝐿 ∗ Ƞ

𝐴 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑧 +
𝑧 − 𝑧

2

 [37] 

 

 

Onde: 

k – Constante de permeabilidade [m²]; 

Qvf – Vazão volumétrica de fluido [m³/s]; 

L – Espessura do corpo de prova (amostra) [m]; 

Ƞ – Viscosidade dinâmica do fluido (ar) [Pa.s]; 

A – Área transversal de fluxo de ar [m²]; 

ρ  – Densidade do fluido [kg/m³]; 

g – Aceleração da gravidade [m/s²]; 

zf – Altura final do nível d’água na proveta graduada [m]; 

zi – Altura inicial nível d’água na proveta graduada [m]. 
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A viscosidade dinâmica do ar foi determinada pela fórmula empírica de 

Sutherland, de acordo com Garland e colaboradores (2009). Para temperatura de 25 ºC 

resulta viscosidade de 1,837 x 10-5 Pa.s. 

Ƞ =
(1.458 ∗ 10 ) ∗ 𝑇

𝑇 + 110.4
 [38] 

Onde: 

Ƞ – Viscosidade dinâmica do fluido (ar) [Pa.s]; 

T – Temperatura [K]. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO MINÉRIO 

Os resultados da análise química são apresentados na tabela 3 e pode ser 

observado que os óxidos majoritários são os de ferro e silício. Vários outros óxidos 

foram identificados, sendo o alumínio e manganês em maiores proporções enquanto 

magnésio, fósforo, titânio e cálcio em baixas concentrações. 

Tabela 3 - Análise química por fluorescência de raios X. 

Óxidos Analisados [%] 

Fe2O3 73,05 

SiO2 11,31 

Al2O3 9,20 

MnO2 2,07 

MgO 0,92 

P2O5 0,36 

TiO2 0,17 

CaO 0,11 

Outros 2,81 

Weissenborn e colaboradores (1994) estudaram a perda de massa para amostras 

puras de minerais presentes em minérios de ferro e identificaram alguns picos de perda 

de massa. Em temperaturas abaixo de 100 ºC ocorre uma perda de massa devido à 

umidade superficial das amostras. A perda de massa pode ocorrer também pela 

transformação de fases da goethita e da caulinita. A transformação da goethita ocorre 

entre 275 °C e 355 °C e para a caulinita entre 495 °C e 645 °C. As perdas de massa para 

goethita pura e caulinita pura são respectivamente 10,1 % e 14,0 %, conforme equações 

apresentadas abaixo. 

𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻) = 𝐹𝑒 𝑂 + 𝐻 𝑂 [39] 

𝑆𝑖 𝐴𝑙 (𝑂𝐻) 𝑂 = 𝑆𝑖 𝐴𝑙 𝑂 + 4. 𝐻 𝑂 [40] 

O resultado da análise termogravimétrica mostrou três picos de perda de massa 

(figura 48). Segundo Weissenborn e colaboradores (1994), o primeiro pico pode ser 
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atribuído à presença de umidade na amostra, acarretando uma perda em massa de 1,5 

pontos percentuais entre as temperaturas de 30 ºC e 100 ºC. O segundo pico pode ser 

relacionado à presença de goethita, evidenciando uma perda de massa de 1,0 ponto 

percentual entre 220 ºC e 350 ºC, indicando aproximadamente 10 % de goethita na 

amostra. E por último, o terceiro pico deve ser referente à transformação de fase da 

caulinita, ocasionando uma perda em massa de 0,4 pontos percentuais entre as 

temperaturas de 450 ºC e 700 ºC, o que corresponde à aproximadamente 3 % de 

caulinita na amostra. 

Figura 49 - Termograma da amostra de minério de ferro. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O difratograma de raios X (figura 49) mostra a presença de hematita e quartzo 

como fases majoritárias, coerentemente com os resultados da análise química. Apesar 

da presença de diversos óxidos na análise química, estes não foram detectados no 

difratograma. 
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Figura 50 - Difratograma de raios X da amostra de minério de ferro.  

 
Observação: H - Hematita e Q - Quartzo. 

Fonte: Elaboração própria. 

A amostra apresentou superfície específica de 1,567 m2/g. A massa específica 

média da amostra foi de 4.502 kg/m3 (desvio padrão de 11 kg/m³), o que é compatível 

com as análises anteriores.  

Os resultados de análise granulométrica indicam que a amostra era constituída 

na sua totalidade por partículas abaixo de 149 µm e que 23 % da amostra eram 

constituídos de partículas abaixo de 10 µm (figura 50). É possível observar que o d80 

está por volta de 85 µm, enquanto o d50 está por volta de 40 µm. 
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Figura 51 - Distribuição granulométrica da amostra de minério de ferro. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

5.2 ENSAIOS DE GRANULAÇÃO 

A avaliação da velocidade de rotação do tambor e dos diferentes tipos de 

aglomerantes na distribuição granulométrica dos granulados indicou que maiores 

grânulos foram formados quando se utilizou a mistura contendo bentonita e cal 

hidratada (figura 53). 

Destaca-se que ao utilizar a bentonita, o d50 do granulado ficou entre 30 mm e 

40 mm, o d80 ficou entre 40 mm e 50 mm. Em contrapartida, foi observado para os 

experimentos realizados utilizando o Peridur 330®, o estreitamento da distribuição 

granulométrica, o d50 ficou em torno de 20 mm, o d80 por volta de 30 mm e nenhum 

grânulo maior que 50 mm foi obtido. 

Os resultados mostram também que houve uma tendência de aumento do 

diâmetro médio dos grânulos e uma maior regularidade de tamanho quando se reduziu a 

rotação do tambor de 48 que rpm para 40 rpm. Este comportamento pode ser atribuído 

ao aumento do mecanismo de quebra com o aumento das colisões entre os grânulos e 

com as paredes do tambor (Figura 51). 

 

 



90 

 

Figura 52 - Distribuição granulométrica dos grânulos formados. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Diversos modelos de distribuição granulométrica foram testados para os 

produtos gerados na granulação. O melhor ajuste (r² = 0,999) foi obtido para a 

distribuição de Rosin-Rammler-Sperling-Benett, conforme equação mostrada abaixo e 

parâmetros mostrados na tabela 4.  

𝑌 = 1 − exp ln
1

2
∗

𝑥

𝑥
 [41] 

Onde: 

Y – Porcentagem passante acumulada [%]; 

x50 – Diâmetro mediano de partícula [mm]; 

x – Diâmetro de Partícula [mm]; 

n – Parâmetro de escala [-]; 
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Tabela 4 - Parâmetros do modelo de Rosin-Rammler-Sperling-Benett. 

Parâmetro 

Peridur 330
®

 Bentonita 

48 rpm 40 rpm 48 rpm 40 rpm 

x50 19.69 21.73 32.97 37.46 

n 3.77 3.14 4.01 3.21 

r² 99.96 % 99.79 % 99.86 % 99.96 % 

A medição da umidade dos produtos mostrou que o composto Peridur 330®  na 

velocidade de 48 rpm gerou um agregado com a menor umidade do que em 40 rpm. 

Comportamento inverso foi observado para a adição de bentonita, onde menores 

rotações promoveram agregados com menores umidades (tabela 5). 

Tabela 5 - Umidade dos grânulos formados 

 

Peridur 330® Bentonita 

48 rpm 40 rpm 48 rpm 40 rpm 

Umidade 

(base úmida) 
9.3 % 13.0 % 14.7 % 10.7% 

Os ensaios de queda (drop test) foram realizados com o propósito de medir a 

variação de resistência dos agregados de acordo com o tempo de granulação. Observa-

se pelos resultados (tabela 6) que o aumento do tempo de granulação propicia sutil 

aumento da resistência à queda dos grânulos. Isso pode ser creditado à maior 

consolidação dos grânulos com o aumento do tempo de residência. 

Tabela 6 - Resistência dos agregados formados. 

Parâmetro 
Bentonita Peridur 330® 

10 min 5 min 10 min 5 min 

Número de Quedas  

(45 cm) 
1.2 1.0 1.1 1.0 

É possível observar que os grânulos formados na presença de bentonita 

apresentaram resistência ligeiramente superior aos grânulos na presença do composto 

Peridur 330®. Entretanto, para tempos de residência iguais a 5 minutos, não houve 

diferença de resistência entre os produtos testados para a mesma dosagem de reagentes.  
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É possível observar, através das fotomicrografias, uma diferença visual nos 

poros das pelotas produzidas com os dois produtos testados, sendo que a preparação 

com o aglomerante Peridur 330® possui os poros mais profundos, o que caracteriza uma 

menor resistência, entretanto pode ser observada uma maior quantidade de poros do que 

na mistura contendo bentonita. Este comportamento descrito pode ser observado na 

figura 52 abaixo. 

Figura 53 - Fotomicrografias das pelotas produzidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: a, b) bentonita; c, d) Peridur 330®. O espaçamento entre linhas 
contíguas da escala representa 0.5 mm. 

Fonte: Elaboração própria. 

A determinação da massa específica real das misturas é calculada levando em 

consideração a proporção volumétrica de cada constituinte, sendo consideradas para a 

determinação da massa específica real da mistura as seguintes massas específicas: 2.400 

kg/m³ - bentonita; 2.200 kg/m³ - cal hidratada; 1.500 kg/m³ - Peridur 330® (informação 
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da equipe técnica da AkzoNobel). Os resultados obtidos no cálculo da massa específica 

aparente estão apresentados na tabela 7. 

Os resultados de porosidade e permeabilidade são apresentados abaixo. Os 

valores de porosidade são apresentados na tabela 8, enquanto os valores de 

permeabilidade são apresentados na tabela 9. 

Tabela 7 - Massa específica aparente das pelotas. 

Ensaio 
Ligante 

Bentonita Peridur 330® 

Massa específica média [kg/m³] 2.981 2.954 

Desvio padrão [kg/m³] 215 328 

Coeficiente de variação [%] 7,2 % 11,1 % 

É possível observar que a mistura mineral contendo o aglomerante bentonita 

apresentou valores ligeiramente menores de porosidade do que a mistura contendo o 

ligante Peridur 330®, o que condiz com os valores mais elevados de resistência 

mecânica encontrados no ensaio de queda (drop test). Porém os resultados obtidos com 

ambos reagentes estão dentro da faixa prevista por Hapgood et al. (2007), 30 a 40 % 

para tambores granuladores. 

Tabela 8 - Massa específica das pelotas. 

Ensaio 
Massa específica real 

[kg/m³] 

Massa específica aparente 

[kg/m³] 

Porosidade 

[%] 

Bentonita 4.374 2.981 31,9 % 

Peridur 330® 4.387 2.954 32,7 % 

Os ensaios para a determinação das constantes de permeabilidade foram 

realizados com corpos de prova padronizados com espessura 10 mm. Foram 

consideradas as seguintes constantes: temperatura de 25 ºC; altura inicial da lâmina de 

água na proveta igual a 23 cm; massa específica do ar igual a 1.3 kg/m³; e aceleração da 

gravidade igual a 9.81 m/s². 
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Tabela 9 - Constantes de permeabilidade dos granulados. 

Parâmetro 

Ligante 

Bentonita Peridur 330® 

Identificação do corpo de prova 1 2 3 4 

Constante de permeabilidade [m²] 8,81 x 10-14 8,70 x 10-14 1,33 x 10-13 1,32 x 10-13 

Vazão volumétrica média de fluido [m³/s] 2,3 x 10-7 2,2 x 10-7 3,24 x 10-7 3,25 x 10-7 

Altura final da água na proveta [m] 0,192 0,190 0,175 0,173 

A mistura contendo o aglomerante bentonita apresentou valores ligeiramente 

menores de porosidade e menores valores de constante de permeabilidade que a mistura 

contendo o ligante Peridur 330®, o que condiz com os valores mais elevados de 

resistência encontrados para as pelotas com bentonita. 
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6. CONCLUSÕES 

A difratometria de raios X identificou dois minerais predominantes: hematita e 

quartzo. Já a análise química quantificou, em termos de óxidos, a composição da 

amostra, sendo os óxidos de ferro e silício os componentes majoritários. Em 

contrapartida, a análise termogravimétrica identificou picos referentes à presença de 

goethita (10 %) e caulinita (3 %), mostrando a maior precisão deste método. A amostra 

apresentou superfície específica de 1,567 m2/g e massa específica de 4.502 kg/m3, 

condizente com as análises mineralógica e química. A amostra é constituída por 

partículas abaixo de 149 µm e 23 % da massa da amostra está abaixo de 10 µm. 

A granulação em tambor rotativo depende dos ligantes (bentonita e Peridur 

330®), da velocidade rotacional do tambor e do tempo de granulação. A utilização da 

mistura contendo o ligante orgânico Peridur 330®  com cal hidratada mostrou uma 

tendência significativa a diminuir o tamanho médio e aumentar a regularidade dos 

grânulos em comparação com a utilização da mistura de bentonita com cal hidratada. 

Ademais, o consumo unitário desse reagente é bem menor que o de bentonita, para 

resultados aproximados. 

A diminuição da velocidade do tambor apresentou uma sutil tendência a 

aumentar o diâmetro médio dos grânulos e  a regularidade de tamanho. Como esperado, 

valores de rotação mais próximos da metade da velocidade crítica apresentaram os 

maiores grânulos formados. O aumento da velocidade favoreceu a quebra dos agregados 

devido à intensidade de colisões entre grânulos e das mesmas com a parede do tambor 

rotativo.  

O aumento do tempo de granulação de 5 minutos para 10 minutos mostrou 

aumentar ligeiramente a resistência à queda dos grânulos, sendo este efeito mais 

pronunciado no granulado preparado com bentonita. Através dos ensaios de queda 

(drop test), observou-se maior resistência para os agregados preparados com bentonita 

sob 10 minutos de granulação. 

A determinação das massas específicas reais e aparentes proporcionou a 

determinação da porosidade. O aglomerante bentonita apresentou valores ligeiramente 

menores de porosidade e de permeabilidade, o que condiz com os valores maiores de 

resistência encontrados no ensaio de queda (drop test). 
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