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RESUMO 

SANTOS, Allan Peterson de Lima. Eficiência energética no transporte industrial de 
cimento. Itatiba, 2010 f. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade São Francisco, 
Itatiba, 2010.  
 
 
Este trabalho foi desenvolvido com foco no estudo, dimensionamento e seleção de sistemas 
de transporte mecânico de cimento na indústria com utilização de elevadores de caçambas e 
transportadores de correia tubulares em substituição a sistemas de transporte pneumático 
visando obtenção de uma eficiência energética entre 80 e 90%. Inicia-se com os conceitos de 
transporte pneumático industrial e transporte industrial mecânico com utilização de 
elevadores caçambas e transportadores de correia tubular. Discorre sobre o dimensionamento 
e seleção de um sistema de transporte mecânico industrial de cimento com utilização de 
elevador de caçambas e transportador de correia tubular com base em um estudo de caso de 
aplicação em substituição de um sistema transporte pneumático existente. Por fim, a partir da 
comparação do sistema atual, sistema de transporte pneumático, em relação ao sistema de 
transporte mecânico com utilização de elevador de caçambas e transportador de correia 
tubular proposto, é apresentada uma relação de custo benefício econômico dos pontos de vista 
financeiro e de eficiência energética bem como os cálculos comprobatórios dos objetivos do 
projeto.  
 
 
 
Palavras-chave: Eficiência, Economia, Dimensionamento, Transporte, Cimento. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

SANTOS, Allan Peterson of Lima. Energy efficiency in industrial transportation of cement. 
Itatiba, 2010 in Work of Course’s Conclusion, Universidade São Francisco, Itatiba, 2010. 
 
 
This work was developed focusing on the study, dimensioning and selection of mechanical 
industrial transport systems of cement using bucket elevators and tubular belt conveyors to 
replace pneumatic conveying systems aimed at achieving energy efficiency between 80 and 
90%. It begins with the concepts of industrial pneumatic conveying and industrial mechanical 
transport using of bucket elevators and belt conveyors tubular. Discusses the dimensioning 
and selection of a mechanical system industrial transport of cement using bucket elevator and 
tubular belt conveyor based on a case study application to replace an existing pneumatic 
conveying system. Finally, from a comparison of the current system, pneumatic conveying 
system in relation to the mechanical system industrial transport using bucket elevators and 
tubular belt conveyor, it is presented a benefit relationship of financial and energy efficiency 
points of view and substantiating the calculations of the project objectives. 
 
 
 
Keywords: Efficiency, Economy, Dimensioning, Transport, Cement. 
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1.  INTRODUÇÃO 

As fábricas de cimento têm necessidade de transferir grandes quantidades de material, 

muitas vezes a longas distâncias. Como resultado, o consumo de energia do sistema de 

transporte é de primordial importância. No transporte pneumático, o consumo de energia varia 

em função do projeto do sistema, taxa de transferência do material e duração da transmissão. 

Por exemplo, um sistema de transporte que transfere 100 t/h de cimento sobre uma distância 

de 200 m usará a mesma potência que um sistema do mesmo projeto e transferindo o mesmo 

material, a uma taxa de 200 t/h e uma distância de 100 m. Sendo assim, é evidente que a 

variação do comprimento de um sistema de transporte pneumático tem o mesmo impacto 

sobre o consumo de energia que a taxa de material transportado. 

Tradicionalmente, o cimento é manipulado e transportado por meio de sistemas de 

transporte pneumático, com atuação por bombas de Fuller ou parafuso. Estes sistemas, no 

entanto, são caracterizados por problemas como o alto índice de manutenção e o grande 

consumo de ar comprimido. A bomba de Fuller ou de parafuso, requer dois motores para 

transportar o cimento: o motor de acionamento do parafuso e o motor do compressor de ar. 

No caso do transporte de 100 t/h a 200 m de comprimento, por exemplo, o motor de 

acionamento da bomba de parafuso requer cerca de 93 kW de potência e o motor do 

compressor de ar requer cerca de 186 kW de potência. Em contra partida, se utilizarmos um 

sistema de transporte de cimento com elevadores de caçambas com correia e transportadores 

tubulares de correia, atualmente empregados em substituição aos sistemas de transporte 

pneumático, teremos para as mesmas 100 t/h a 200 m de comprimento um consumo de cerca 

de 50 kW de potência somando os motores do elevador e do transportador de correia tubular, 

caracterizando assim uma eficiência energética de aproximadamente 82%. 

A economia não está limitada apenas à redução no consumo de energia elétrica. Há 

também muitos outros benefícios associados. Compare o carro de Fórmula 1 com um carro 

corrida de econômico. Qual o carro precisa de mais manutenção? Qual carro tem mais vida 

útil dos pneus? E quanto ao motor? A resposta é simples, um carro econômico, como o 

próprio nome já expressa tem seu consumo e desgaste bem inferior se comparado com um 

carro de corrida; sistemas de transporte pneumático em comparação com sistemas de 

transporte mecânicos (com elevadores de caçambas e transportadores de correia) não são 

diferentes. Se dois sistemas de transporte devem transferir o mesmo material com a mesma 
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distância, e um deles utiliza menos energia do que o outro então, o sistema de menor consumo 

de energia terá menos desgaste, vai precisar de um pequeno filtro de poeira, e irá gerar menor 

poluição. 

Assim sendo, este trabalho irá apresentar comparativos de eficiência energética, 

lucratividade financeira e redução de paradas de produção de ordem manutentiva na operação 

de transporte industrial de cimento. 

Evidenciar os benefícios energéticos e financeiros da substituição de um sistema de 

transporte pneumático de cimento por um sistema com utilização de elevadores de caçambas e 

transportadores tubulares de correia tomando como base os seguintes pontos comparativos: 

• Analise de potência elétrica ativa consumida por sistemas de transporte 

pneumático de cimento em comparação a sistemas de transporte de cimento 

com utilização de elevadores de caçambas e transportadores de correia 

tubulares; 

• Analise dos custos de consumo de energia elétrica dos sistemas de transporte 

pneumático de cimento em comparação a sistemas de transporte de cimento 

com utilização de elevadores de caçambas e transportadores de correia 

tubulares; 

• Analise de viabilidade de implementação da substituição de um sistema de 

transporte pneumático de cimento por um sistema de transporte de cimento 

com utilização de elevadores de caçambas e transportadores de correia 

tubulares. 

A partir de um estudo de caso modelo, são dimensionados com os mesmos dados de 

aplicação, os equipamentos para o sistema de transporte pneumático e para o sistema de 

transporte de cimento com utilização de elevadores de caçambas e transportadores de correia 

tubulares. Uma vez dimensionados os equipamentos dos sistemas e, tendo como base os 

objetivos específicos de apresentação deste trabalho são realizadas as comparações de 

eficiência energética, de ordem financeira a fim de comprovar as vantagens da substituição.  

Basicamente o trabalho pode ser dividido em duas etapas sendo que na primeira, no 

item fundamentação teórica são explanados os conceitos de dimensionamento e 

funcionamento de um sistema de transporte pneumático de cimento e de um sistema de 
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transporte de cimento com utilização de elevadores de caçambas e transportadores de correia 

tubulares. 

Na segunda parte são feitos os comparativos de eficiência energética e redução de 

custos em gastos com energia elétrica dos equipamentos finalizando com a analise de 

implementação da substituição de um sistema pelo outro apresentando as vantagens e 

economias geradas. 
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2.  SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CIMENTO 

O transporte de é uma etapa de intermediaria de extrema importância no processo de 

fabricação de cimento. Localizada no final da cadeia produtiva o transporte do cimento como 

um produto acabado possibilita a armazenagem do mesmo até a sua expedição para consumo. 

Na descrição a seguir do processo de fabricação de cimento é possível localizar a etapa 

de transporte. 

Fabricação de Cimento: 

O calcário é a principal matéria prima para fabricação do cimento, ele é extraído de 

jazidas subterrâneas ou a céu aberto por meio de explosivos ou desmonte de rochas. Outro 

componente extraído na etapa inicial é a argila. 

O calcário extraído é transportado em caminhões até a instalação de britagem, onde é 

reduzido a dimensões apropriadas para o processo. A argila não passa pela britagem. 

O composto de 90% de calcário e 10% de argila é dosado e triturado no moinho de 

cru. A farinha crua formada pela mistura de calcário e argila passa por moagem em moinho de 

bolas a fim de reduzir a mistura a partículas de 0,050 mm em média. 

A mistura dosada e moída conhecida como farinha é homogeneizada em grandes silos 

verticais (aproximadamente 100 m) através de processos pneumáticos ou por gravidade. 

Após a homogeneização a farinha via para o forno de calcinação. No forno rotativo de 

6 m de diâmetro e 50 m de comprimento em média, a mistura é calcinada até 1.450°C, 

processo de onde se obtém o clinquer, produto que tem aspecto de pelotas. 

O clinquer é resfriado na saída forno até 80°C finalizando o processo de 

clinquerização. Com o resfriamento realizado o clinquer é armazenado em silos com 42 m de 

diâmetro e 50 m de altura em média até a etapa de adições. 

Na etapa de adições, o clinquer é misturado a gesso, escoria ou pozolana  e calcário e 

segue para moagem final resultando no cimento comercialmente conhecido.  
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Após a moagem final entra a etapa de transporte para armazenamento nos silos de 

cimento. O transporte até os silos que possuem 30 m de diâmetro e 60 m de altura em média, 

pode ser realizado pneumaticamente ou mecanicamente.  

Em finalização a cadeia produtiva, o cimento armazenado fica apto a ser expedido 

para consumo final. 

2.1. Sistemas de Transporte Pneumático 

O transporte pneumático consiste na criação de um diferencial de pressão ao longo de 

uma linha de tubulação para que um determinado material se desloque em massa junto com o 

ar, uma vez que o ar se move para a área de baixa pressão. Isso pode ser feito com um indutor 

de vácuo, ou com ar comprimido a ser injetado em uma extremidade, ou ao longo da linha de 

tubulação. 

2.1.1. Tipos de Transporte Pneumático 

As duas categorias mais distintas de transporte pneumático podem ser descrito como 

de baixa pressão (fase diluída) ou de alta pressão (fase densa) sistemas. 

A primeira categoria, a de baixa pressão - identificada como Transporte Pneumático 

em Fase Diluída - utiliza pressão de ar inferior a 1 Bar. Esses sistemas usam tanto pressão 

positiva como negativa, para empurrar ou puxar os materiais através da linha de transporte, 

em velocidades relativamente altas. Eles são considerados como sistemas de baixa pressão e 

alta velocidade, utilizando uma elevada relação ar / material. Se olharmos para um sistema 

típico de baixa pressão, o qual usa como alimentador uma válvula rotativa notaremos uma 

elevada velocidade de arraste, aproximadamente 13m/s no início do sistema, aumentando para 

30 m/s no final da linha. A pressão na linha de transporte é abaixo de 1 Bar no começo e 

próxima da pressão atmosférica no final. Estes sistemas geralmente usam um soprador de ar 

de baixa pressão ou um ventilador como fonte de energia conforme ilustrado na Fig. 1. 
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Fig. 1 – Sistema de transporte pneumático fase diluída. Fonte: Adaptado de Dynamic 
Air (2010). 

A segunda categoria, a de alta pressão - geralmente conhecida como Transporte 

Pneumático em Fase Densa - utiliza pressão de ar superior a 1 Bar. Estes sistemas utilizam 

pressão positiva para impulsionar os materiais através de linha de transporte em velocidades 

relativamente baixas, de forma semelhante a um processo de extrusão. Geralmente são 

considerados como sistemas de alta pressão e baixa velocidade, utilizando uma relação ar / 

material baixa. Se olharmos para um sistema típico de alta pressão, o qual usa um vaso de 

pressão para manter a pressão na linha de transporte, notaremos uma velocidade baixa, em 

torno de 0,25 m/s no começo, e de 2,5 m/s no final da linha. A pressão na linha de transporte é 

acima de 3 Bar no começo e próxima de zero no final. Esses sistemas geralmente usam um 

compressor de ar de alta pressão como fonte de energia conforme ilustrado na Fig. 2. 

 

Fig. 2 – Sistema de transporte pneumático fase densa. Fonte: Adaptado de Dynamic 

Air (2010). 
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Cada conceito é particularmente adequado para determinadas aplicações e materiais. 

Cada um tem diferentes capacidades, eficiências, vantagens econômicas e limitações, para o 

transporte de cimento utiliza-se o sistema de fase densa. 

Devido à elevada versatilidade dos sistemas de alta pressão / fase densa, existem 

quatro diferentes conceitos importantes que serão apresentados a seguir. 

2.1.1.1. Conceito de Força Bruta 

O primeiro conceito, dentre os quatros sistemas existentes, é o de força bruta. Este 

sistema opera em lotes transferência e é o projeto mais simples. O conceito de força bruta é 

adequado para materiais granulados e de fácil escoamento, abrasivos ou não abrasivos, como 

areia ou pellets plásticos e para linhas de transporte curtas. 

O equipamento básico consiste em um recipiente de pressão, o qual funciona como 

transportador, e uma linha de transporte. 

Durante o ciclo de carga, ilustrado pela Fig. 3, o material é alimentado no 

transportador através de uma válvula borboleta com sede inflável. O ar deslocado é liberado 

através de uma válvula de respiro, para permitir um fácil carregamento e evitar contrapressão, 

que retardaria o fluxo do material. 

Uma vez que o transportador é carregado, o que é indicado por um controle de nível 

ou balança, as válvulas de entrada e respiro fecham e selam. 

Todo o ar necessário para transportar o material, independentemente da distância, é 

gradualmente introduzido pelo topo do transportador durante o ciclo de transporte, ilustrado 

pela Fig. 4. Esse ar então se mistura com o material, o qual é forçado para a linha de 

transporte de forma pulsante, em porções, até que o transportador e a tubulação estejam 

vazios. 

Quando a linha de transporte fica praticamente vazia, a pressão do transportador cai 

subitamente, e a alimentação de ar é interrompida, permitindo que o volume residual de ar 

limpe o transportador e a linha de transporte. 

As características deste sistema são: fluxo alto de ar no começo e final do ciclo de 

transporte e pressão alta na linha. Uma aceleração características indica o final do ciclo. 
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Fig. 3 – Ciclo de carga de um sistema de transporte pneumático fase densa força bruta. 
Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 

 

 

Fig. 4 - Ciclo de transporte de um sistema de transporte pneumático fase densa força 
bruta. Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 
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2.1.1.2. Conceito Fluidizado 

O segundo conceito existente é o fluidizado. Ele é geralmente adequado para materiais 

em pó muito finos e não abrasivos tais como talco e farinha, e para linhas de transporte com 

distâncias curtas. Este é um sistema por lotes de transferência e o equipamento básico consiste 

em um transportador fluidizado e uma linha de transporte. 

O vaso de pressão fluidizado emprega injetores ou membranas para fluidizar o 

material durante o ciclo de transporte, para assegurar o movimento do material e seu fluxo na 

linha. Esta ação é tão eficiente que a maioria dos pós flui como um líquido.  

Durante o ciclo de carga, ilustrado pela Fig. 5, o material é alimentado no 

transportador através de uma válvula borboleta com sede inflável. O ar deslocado é liberado 

através de uma válvula de respiro, para permitir um fácil carregamento. 

Uma vez que o transportador é carregado, o que é indicado por um controle de nível 

ou balança, as válvulas de entrada e respiro fecham e selam. 

Todo o ar necessário para o transporte é introduzido no transportador através da 

válvula superior e por bicos ou membranas de fluidização. 

Então, esse ar mistura-se com o material o qual é forçado para a linha de transporte em 

condição fluidizada e contínua, ilustrado na Fig. 6, até que o transportador e a linha de 

transporte estejam completamente vazios. 

Quando a linha de transporte fica praticamente vazia, a pressão do transportador cai 

subitamente, e a alimentação de ar é interrompida, permitindo que o volume residual de ar 

limpe o transportador e a linha de transporte. 

As características deste sistema são: fluxo alto de ar por todo o ciclo de transporte e 

pressões mais baixas na linha. 
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Fig. 5 - Ciclo de carga de um sistema de transporte pneumático fase densa fluidizado. 
Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 

 

 

Fig. 6 - Ciclo de transporte de um sistema de transporte pneumático fase densa 
fluidizado. Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 
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2.1.1.3. Conceito Convencional 

O terceiro conceito existente é o convencional. É geralmente usado para produtos 

finos, granulados, abrasivos, não abrasivos e para produtos de difícil manuseio, tais como: 

areia, sílica, pó refratário, barrilha, soda e para linhas de transporte mais longas. 

O equipamento básico consiste de um transportador, linha de transporte e boosters 

ajustadores de pressão. 

Durante o ciclo de carga, ilustrado na Fig. 7, o material é alimentado por gravidade 

para o transportador através de uma válvula borboleta com sede inflável. O ar deslocado é 

liberado por uma válvula de respiro. 

Assim que o transportador é carregado, conforme indicado pelo controle de nível ou 

balança, as válvulas de alimentação e respiro fecham e selam. 

O único ar comprimido que entra no recipiente transportador, é o ar usado para 

deslocamento de material. 

Todo o ar requerido para o transporte é adicionado pelos ajustadores de pressão, 

instalados ao longo da linha de transporte. 

O diafragma, que atua como uma válvula de retenção permite que o ar comprimido 

entre na linha de transporte evitando que o produto volte para dentro da linha de fornecimento 

de ar.  

O espaço entre um ajustador e outro é completamente dependente da complexidade do 

material a ser transportado. 

Colocando os ajustadores de pressão ao longo da linha de transporte, ilustrado na Fig. 

8, o sistema, na prática, reduz o comprimento da linha de transporte para a distância entre dois 

ajustadores de pressão aumentando desempenho e confiabilidade. 

Quando a linha de transporte fica praticamente vazia, a pressão do transportador cai 

subitamente, e a alimentação de ar é interrompida, permitindo que o volume residual de ar 

limpe o transportador e a linha de transporte. 
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As características deste sistema são: alto fluxo de ar no começo e final do ciclo de 

transporte e baixo fluxo de ar no meio, com pressões mais baixas na linha de transporte. 

 

Fig. 7 - Ciclo de carga de um sistema de transporte pneumático fase densa 
convencional. Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 

 

 

Fig. 8 - Ciclo de transporte de um sistema de transporte pneumático fase densa 
convencional. Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 



13 

 
 

2.1.1.4. Conceito Linha Cheia 

O quarto conceito existente é o de linha cheia. Ele é geralmente adequado para 

produtos granulados, finos, abrasivos, não abrasivos, frágeis e de difícil manuseio, tais como: 

negro de fumo, carbeto de silício, pellets plásticos ou sílica e para linhas de transporte mais 

longas. 

O equipamento básico consiste em um único ou múltiplo transportador, linha de 

transporte e boosters ajustadores de pressão. 

Do ponto de vista operacional, a grande diferença entre o conceito de linha cheia e 

outros três conceitos é que este nunca permite que a linha de transporte fique vazia. A linha de 

transporte permanece cheia no início e final de cada ciclo. 

Durante o ciclo de carga, ilustrado na Fig. 9, o material é alimentado por gravidade 

para o transportador através de uma válvula borboleta com sede inflável. O ar deslocado é 

liberado por uma válvula de respiro. 

Assim que o transportador é carregado, conforme indicado pelo controle de nível ou 

balança, as válvulas de alimentação e respiro fecham e selam. 

A válvula de descarga abre e o ar é introduzido no transportador para descarregar o 

material. Todo o ar requerido para o transporte é adicionado pelos boosters ajustadores de 

pressão, instalados ao longo da linha de transporte, ilustrado na Fig. 10. 

Quando o transportador está completamente vazio, conforme indicado pelo controle de 

nível mínimo, o fornecimento de ar é interrompido, a válvula de descarga é fechada e o 

material para na linha de transporte. 

Como a linha de transporte não foi purgada a alta velocidade normalmente vista nos 

outros três conceitos anteriores durante o ciclo de purga, é totalmente eliminada, fazendo do 

conceito de linha cheia o sistema ideal para materiais frágeis ou abrasivos. Desde que a linha 

permaneça sempre cheia, não há tempo perdido no enchimento e descarga da linha de 

transporte e o consumo de ar comprimido é drasticamente reduzido. 

As características deste sistema são: altas pressões na linha de transporte, baixo 

consumo de ar e velocidades extremamente baixas durante todo o ciclo de transporte. 
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Fig. 9 - Ciclo de carga de um sistema de transporte pneumático fase densa linha cheia. 
Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 

 

 

 

Fig. 10 - Ciclo de transporte de um sistema de transporte pneumático fase densa linha 
cheia. Fonte: Adaptado de Dynamic Air (2010). 
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2.1.2. Transporte Pneumático de Cimento 

O transporte pneumático de cimento é realizado através de um sistema de transporte 

de fase densa, com o diferencial da utilização de uma bomba de Fuller ou bomba de parafuso, 

ilustrada em corte na Fig. 11, em conjunto com um compressor de ar, ilustrado na Fig. 13. Os 

tubos, curvas e demais acessórios completam o sistema de transporte. 

 

Fig. 11 – Bomba de Fuller ou de parafuso em corte. Fonte: Adaptado de Ibau 

Hamburg (2010). 

1 Bomba de parafuso 12 Rolamento de rolos cilíndricos 
2 Buchas de desgaste substituíveis 13 Rolamento 
3 Câmara de compressão do material 14 Acoplamento 
4 Válvula anti-retorno 15 Motor elétrico 

5 
Alavanca com contrapeso ajustável para a 
válvula anti-retorno 

16 Manômetro de ar comprimido 

6 Caixa de descarga da bomba 17 Manômetro de ar comprimido com dreno 
7 Indicador nível de óleo 18 Manômetro para linha de transporte 
8 Conexão de entrada de ar comprimido 19 Linha de transporte 
9 Câmara de vedação de ar 20 Termômetro 
10 Caixa de entrada de material 21 Bicos de ar comprimido 

11 Eixo de transmissão  
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O cimento é alimentado na caixa de entrada da bomba. O parafuso rotativo comprime 

o cimento para um plugue na extremidade do parafuso. O parafuso fica completamente 

preenchido. O cimento ao longo do parafuso sela a pressão de transporte. O volume e a 

pressão exercida pelo compressor de ar acumulam-se e até que se sejam suficientes para abrir 

a tampa de transporte. Com a liberação da tampa de transporte, o ar comprimido e o cimento 

pressurizados começam a se deslocar ao longo da tubulação até o local de destino conforme 

sequencia da Fig. 12 abaixo. 

 

Fig. 12 – Sequencia de operação da bomba de Fuller ou bomba de parafusos. Fonte: 
Adaptado de Ibau Hamburg (2010). 
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Fig. 13 – Sistema de transporte pneumático com bomba Fuller e compressor. Fonte: 
Adaptado de Ibau Hamburg (2010). 

 

2.1.2.1. Dimensionamento de Sistema de Transporte Pneumático de Cimento 

Para demonstrar as etapas de dimensionamento de um sistema de transporte 

pneumático de cimento temos como exemplo o sistema seguinte composto por 7 etapas de 

projeto. 

Parâmetros adotados para o sistema: 

� Comprimento: 200 pés de tubo reto; 

� Acessórios: 2 cotovelos de 90°; 

� Densidade aparente: 60 lb/ft³ (960 kg/m³); 

� Capacidade do sistema: 25.000 lb/h (cerca de 11.340 kg/h); 

 

As informações de projeto usadas aqui assumem que o ar é o gás de arraste 

Os nomografos mostrados adiante, juntamente com as tabelas adicionais, podem ser 

usados para um projeto inicial.  
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Etapa - 1: Determinação do comprimento equivalente da tubulação para o sistema  

Para este cálculo, cotovelos de 90° têm um comprimento equivalente de 25 pés (7,6 m) 

enquanto cotovelos de 45° têm um comprimento equivalente de 15 ft (4,6 m). Então, para o 

sistema exemplo temos: 

Comprimento equivalente = 200 + 2	 × 25	 = 	250 [ft] 

Etapa - 2: Escolha da velocidade de gás inicial para mover as partículas  

Com base na Tab. 1 abaixo, a velocidade inicial do gás é selecionada.  

Tab. 1 – Velocidade do ar em função da densidade do material a ser transportado. 

Densidade do Material Velocidade do Ar 
lb/ft³ kg/m³ ft/min m/min 
10 160 2.900 884 
15 240 3.590 1.092 
20 320 4.120 1.256 
25 400 4.600 1.402 
30 480 5.050 4.539 
35 560 5.500 1.676 
40 640 5.840 1.780 
45 720 6.175 1.882 
50 800 6.500 1.981 
55 880 6.800 2.072 
60 960 7.150 2.179 
65 1.040 7.450 2.270 
70 1.120 7.700 2.347 
75 1.200 8.000 2.438 
80 1.280 8.250 2.515 
85 1.360 8.500 2.591 
90 1.440 5.700 2.652 
95 1.520 9.000 2.743 
100 1.600 9.200 2.804 
105 1.680 9.450 2.880 
110 1.760 9.700 2.957 
115 1.840 9.900 3.118 

120 1.920 10.500 3.200 

Para o exemplo de sistema, a velocidade inicial de gás adotada é de 7.150 ft/min 

(2.179 m/min). 
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Etapa - 3: Definição do diâmetro de tubo e obtenção do volume de ar exigido  

No nomografo Carta 1, ilustrado pela Fig. 14, é necessário traçar uma linha reta da 

velocidade inicial para o diâmetro de tubo definido prolongando a linha para obter o volume 

de ar. Para o sistema exemplo, inicia-se com um tubo comum de 4 polegadas de diâmetro. 

Este procedimento resulta um volume de ar inicial de 610 ft³/min. 

 

Fig. 14 – Nomografo Carta 1. Fonte: Adaptado de UFBA (2010) 
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Etapa - 4: Obtenção da relação de sólidos 

Na Carta 2 é necessário traçar uma linha conectando o volume de ar da Etapa - 3 e a 

capacidade requerida do sistema. Esta linha cruzará a linha de relação de sólidos no centro. 

Registre este valor. Para o sistema exemplo, a relação de sólidos é de cerca de 9,5. Se a 

relação de sólidos estiver acima de 15, é necessário o retorno à Etapa - 3 para assumir um 

tamanho de linha maior. 

 

Fig. 15 – Nomografo Carta 2. Fonte: Adaptado de UFBA (2010). 
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Etapa - 5: Obtenção do fator de projeto para o seu sistema 

No nomografo Carta 3, ilustrado pela Fig. 16, é necessário traçar uma linha do 

diâmetro do tubo para o volume de gás,  o fator de projeto é obtido na linha central. Para o 

sistema exemplo, o fator de projeto é igual a 90. 

 

Fig. 16 – Nomografo Carta 3. Fonte: Adaptado de UFBA (2010). 
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Etapa - 6: Determinação da perda de pressão no sistema 

No nomografo Carta 4, ilustrado pela Fig. 17, é necessário traçar uma linha do 

comprimento equivalente do sistema para o fator de projeto e estende-la para a linha no centro 

do quadro. Posteriormente, é necessário conectar o ponto de interseção entre a primeira linha 

e a linha do centro com a relação de sólidos no extremo direito. Assim, é determinada a perda 

de pressão do sistema no ponto de interseção com esta linha. Para o sistema exemplo, é 

aproximadamente 12.5 ��� (86 kPa). Se a perda de pressão for maior que 12 ��� para 

sistemas de pressão ou 5 ��� para sistemas de vácuo, assume-se um tamanho de linha menor e 

retornando para a Etapa - 3. Embora o sistema exemplo tenha uma queda de pressão que 

provavelmente é muito alta, é dada continuidade para a Etapa -7. 

 

Fig. 17 – Nomografo Carta 4. Fonte: Adaptado de UFBA (2010). 
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Etapa - 7: Obtenção da potência requerida pelo sistema 

No nomografo Carta 5, ilustrado pela Fig. 18, é necessário conectar a perda de pressão 

do sistema com o volume de gás, assim na linha central obtemos as exigências de potência. 

Para o sistema exemplo, obtemos 70 [HP]. 

 

Fig. 18 – Nomografo Carta 5. Fonte: Adaptado de UFBA (2010). 
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2.2. Sistema Mecânico de Transporte de Cimento com Utilização de Elevador 
de Caçambas e Transportador de Correia Tubular 

O transporte com elevador de caçambas e transportador de corria tem como base a 

transformação de uma pequena parcela de energia elétrica em energia mecânica que 

posteriormente é multiplicada em um redutor de velocidade a fim de deslocar um determinado 

material de um ponto de origem até um ponto de destino pré-estabelecido sendo, os 

elevadores para os deslocamentos verticais e os transportadores nos deslocamentos 

horizontais. 

Para o transporte de cimento, utilizamos elevadores de caçambas com correia e 

transportadores de correia tubulares em função da granulometria do cimento, que possui grãos 

com diâmetro inferior a 1 mm 

2.2.1. Elevador de caçambas com correia 

Elevadores de caçambas são utilizados para o transporte vertical de materiais a granel. 

Um chute de alimentação leva o material transportado para dentro das caçambas. O excesso 

de material cai para o pé do elevador de caçambas onde é recolhido pelas próprias caçambas. 

As caçambas esvaziam-se na cabeça do elevador de caçambas e o material transportado cai no 

chute de descarga. 

O elevador de caçambas é composto pela cabeça elevador, pelo pé do elevador, pelas 

chaminés e pelo elemento de tração (correia) com as caçambas. Os diversos componentes 

podem ser supervisionados por meio de dispositivos de segurança adicionalmente instalados. 

O material transportado pode ser escavado ou derramado nas caçambas. A alimentação 

do material por escavação deve ser evitada. O material deve ser alimentado de forma 

centralizada em relação às caçambas a fim de melhor aproveitamento do transporte, ilustrado 

pela Fig. 19. 
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Fig. 19 – Alimentação um elevador de caçambas com correia. Fonte: Adaptado 

Beumer® (2010). 

As caçambas podem ser esvaziadas por gravidade, a força centrífuga, ou ambos. 

Elevadores de caçambas com caixa de aço são a exceção e utilizam o processo de descarga 

central em função de trabalharem com motores de baixa velocidade. Geralmente, as caçambas 

são esvaziadas por gravidade, ilustrado pela Fig. 20. 

 

Fig. 20 – Descarga de um elevador de caçambas com correia. Fonte: Adaptado 

Beumer® (2010). 
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2.2.1.1. Componentes de um Elevador de Caçambas com Correia 

Cabeça do elevador de caçambas 

 

Fig. 21 – Cabeça de um elevador de caçambas com correia. Fonte: Adaptado 

Beumer® (2010). 

1 – Caixa da cabeça 
2 – Capota de proteção 
3 – Tambor de acionamento 
4 – Linguetas de descarga 
5 – Portinholas de inspeção 
6 – Condutos de eliminação de poeira 
 

Na cabeça do elevador de caçambas, ilustrado pela Fig. 21, se aciona o elemento de 

tração. O material transportado cai das caçambas e é guiado no chute de descarga mediante a 

lingueta de descarga.  

A cabeça do elevador de caçambas é composta pela caixa da cabeça, pela capa de 

proteção e pelos elementos do acionamento. O tambor de acionamento é apoiado sobre 

mancais. A lingueta de descarga pode ser regulada manualmente. Portinholas de inspeção são 
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instaladas na caixa da cabeça para o controle da cabeça do elevador de caçambas. A unidade 

de acionamento é montada lateralmente na caixa da cabeça.  

Pé do elevador de caçambas 

 

Fig. 22 - Pé de um elevador de caçambas com correia. Fonte: Adaptado Beumer® 

(2010). 

1 – Carcaça do pé 
2 – Estação de esticamento paralelo 
3 – Tambor de esticamento 
4 – Tampas de limpeza 
 

No pé do elevador de caçambas, ilustrado pela Fig. 22, se estica o elemento de tração. 

As caçambas recolhem o material transportado no pé do elevador de caçambas. A estação de 

esticamento paralelo garante uma tensão regular do elemento de tração. Um indicador do 

nível de enchimento controla a altura do material transportado no pé do elevador de 

caçambas. 
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O pé do elevador de caçambas é composto da carcaça do pé e da estação de 

esticamento paralelo. O tambor de esticamento é apoiado em rolamentos. Na carcaça do pé, 

há portinholas de limpeza para o esvaziamento do pé do elevador de caçambas. 

Correia do elevador 

 

Fig. 23 - Correia de um elevador de caçambas com correia. Fonte: Adaptado Beumer® 

(2010). 

1 – Correia 
2 – Emenda por aperto da correia 
3 – Caçamba 
4 – Placa de borracha 
5 – Segmento 

A correia do elevador, ilustrada pela Fig. 23, é o elemento de tração para as caçambas. 

As extremidades da correia são unidas entre si com auxílio da emenda por aperto da correia. 

As caçambas são distribuídas equidistantes homogeneamente na correia. Na área da emenda 
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por aperto da correia, é possível ocorrer um desvio da distância entre as caçambas em relação 

à distribuição normal das mesmas. 

A correia do elevador é uma correia de cabos de aço. As caçambas são fixadas na 

correia por meio de segmentos e parafusos. Instala-se uma placa de borracha entre a correia e 

a caçamba. Esta placa de borracha protege a correia contra superaquecimento e desgaste. 

Base motriz com acionamento 

 

Fig. 24 – Base motriz com acionamento de um elevador de caçambas com correia. 

Fonte: Adaptado Beumer® (2010). 

1 – Acoplamento elástico 
2 – Redutor  
3 – Acionamento auxiliar 
4 – Acoplamento hidráulico 
5 – Motor trifásico 
 

Os diversos elementos de acionamento são montados sobre a base motriz, ilustrado na 

Fig. 24. Um acoplamento hidráulico é montado entre o motor trifásico e o redutor. O redutor é 

equipado de um contra recuo. O contra recuo impede um recuo da correia transportadora 

quando a unidade de acionamento é desligada. Um acoplamento de roda livre é disposto entre 

o acionamento auxiliar e o redutor. O acoplamento de roda livre garante que o acionamento 

auxiliar não seja movido do redutor. O acionamento auxiliar é utilizado durante trabalhos de 

manutenção. Um acoplamento elástico junta à base motriz com o tambor de acionamento. 
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Chaminés 

 

Fig. 25 - Chaminés de um elevador de caçambas com correia. Fonte: Adaptado 

Beumer® (2010). 

1 – Chaminé 
2 – Tampa de inspeção 
3 – Vedação 
4 – Quadro-guia  
 

As chaminés são montadas aos pares a partir do pé do elevador de caçambas, ilustrado 

pela Fig. 25. Entre os segmentos são colocadas vedações de borracha. As tampas de inspeção 

são projetadas de acordo com a altura de elevação do elevador. 
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2.2.1.2. Dimensionamento de um Elevador de Caçambas com Correia 

O dimensionamento de um elevador de caçambas com correia deve ter inicio com a 

aquisição dos dados de projeto conforme Tab. 2 abaixo: 

Tab. 2 - Dados básicos para dimensionamento de elevadores de caçambas com correia. 

DADOS BÁSICOS PARA DIMENSIONAMENTO DE ELEVADORES DE  
CAÇAMBAS COM CORREIA 

SIMBOLO DESCRIÇÃO UNIDADE 

�� Capacidade volumétrica [t/h] 

�� Capacidade volumétrica [m³/h] 

g Aceleração Gravitacional [m/s²] 

H Distância entre eixos [m] 

�� Volume teórico da caçamba [l] 

φ Grau de enchimento das caçambas (utilizado 75%) [%] 

ρ Densidade aparente do material [t/m³] 

η Eficiência (adotado 0,875) 

v Velocidade de transporte [m/s] 

c Distância entre caçambas [mm] 

PS Potência de dragagem [kW] 

PR Potência de atrito [kW] 

���� Potência adicional [kW] 

��	
� Potência do motor requerida [kW] 

PU Potência no tambor de acionamento [kW] 

O tamanho do elevador de caçambas é definido em função do volume ou capacidade 

de transporte necessária Im, em seguida são calculadas as potências na polia de acionamento e 

posteriormente a potência requerida no motor de acionamento com o auxilio das tabelas 3 e 4. 

Capacidade volumétrica, para esse cálculo utilizamos a equação 1 abaixo: 

�� 	= 	3.600	�	(� 	�	!	�	"	�	#)	/	&	  [(/ℎ]  Equação 1 
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Potência requerida na polia de acionamento, para esse cálculo utilizamos a equação 2 abaixo:  

�+	 = 	 (�,	�	-	�	.) 	÷ 	3600	 + 	�0	 + 	�1	 + 	�	�2�	 [34]  Equação 2 

 

Tab. 3 – Potências de atrito e escavação de para elevadores de caçambas com correia. 

Largura da caçamba [mm] 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 

PR [kW] 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 

PS [kW] 

Material transportado em 
forma de pó 

0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 2,2 3,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 

Material transportado em 
forma de grão 0-5 mm 

0,4 0,4 0,7 1,2 1,8 2,7 4,2 6,9 11,3 14,2 15,8 18,1 20,3 22,6 

Material transportado em 
forma de pelotas 0-40 mm 

- - - 1,6 2,2 3,6 5 8,4 14,4 18 20,1 23,1 25,9 28,8 

PZus [kW] Dependendo do material transportado varia de 0 - 10 kW 

As potências PR (potência de atrito) e PS (potência de escavação) são valores de referência para o cálculo aproximado da potência da 

unidade de acionamento. Os valores exatos dependem do tamanho da caçamba, distância entre centros do elevador, etc. 
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Potência necessária no motor elétrico, para esse cálculo utilizamos a equação 3 abaixo:  

��	
� 	= 	�+	 ÷ 	5	 = 	�+	 ÷ 	0,875	 [34]  Equação 3 
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Tab. 4 – Dimensões e caracteristicas básicas dos elevadores de caçambas com correia. 

Largura da caçamba mm 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 

Conteúdo teórico da caçamba 

(Volume de água 100 %) 
VB l 2,58 4,11 6.41 10,1 15,7 25,2 40,2 64,6 80,7 101 113 129 145 161 

Projeção das caçambas l mm 160 180 200 224 250 280 315 355 355 355 355 355 355 355 

Tambor de acionamento Ø D mm 520 520 650 650 730 820 920 1.020 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 

Rotação no eixo motriz n 1/min 44,4/48 44,4/48 39,4/42 39,4/42 39,4/42 35/38 35/38 31/33,5 28/30 28/30 28/30 28/30 28/30 28/30 

Velocidade de transporte v m/s 1,2 1,2 1,34 1,34 1,5 1,5 1,68 1,65 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

Distância entre caçambas c mm 260 300 325 360 410 460 520 580 580 580 580 580 580 580 

Capacidade volumétrica 

(Enchimento φ = 100 % água) 
I v m³/h 43 59 95 135 207 296 468 661 932 1.165 1.305 1.491 1.677 1.864 

Capacidade volumétrica 

(Enchimento φ = 75 %) 
I v m³/h 32 44 71 101 155 222 351 496 699 874 979 1.118 1.258 1.398 
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A Fig. 26 ilustra as dimensões máximas de preenchimento de uma caçamba. 

 

Fig. 26 – Dimensões de preenchimento da caçamba. 

L = Projeção das caçambas 

X = Volume de água 100% 

 

2.2.2. Transportador de correia tubular 

Transportadores são sistemas de transporte onde o produto é transportado em um 

percurso determinado transporte em um período determinado, de uma estação de alimentação 

a uma estação de descarregamento. Dependendo do projeto, o transporte pode ser contínuo, 

com variações de velocidade ou com cadência sincronizada e podem ter execução fixa ou 

móvel. 

Transportadores de correias tubulares são utilizados para transporte de produtos a 

granel. A correia transportadora recebe a sua forma tubular na seção de formação tubular da 

correia. Uma vez em forma de tubo, a correia protege o material transportado contra fatores 

ambientais, ao mesmo tempo evita que a poeira desprendida do material transportado entre 

em contato com o ambiente externo ao transportador. Na da estação de descarga, a correia é 

reaberta para permitir a transferência de material. 
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2.2.2.1. Componentes de um Transportador de Correia Tubular 

Estação de alimentação 

 

Fig. 27 – Estação de alimentação de um transportador de correia tubular. Fonte: 

Adaptado Beumer® (2010). 

1 – Rolete de suporte da correia 
2 – Entrada de material 
3 – Correia transportadora 
4 – Regulador de carga 
5 – Parafusos de retenção 
6 – Suporte para o cabo 
7 – Guia de borracha 
8 – Rolete guia da correia 
 

O material a granel é alimentado sobre a correia transportadora tubular na estação 

de alimentação, ilustrado pela Fig. 27. Os roletes de suporte e os roletes guia são dispostos de 

modo a iniciar o processo de formação do tubo com a correia. Reguladores de carga 
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controlam a altura do material transportado, uma vez regulados, os mesmos devem ser 

travador com o auxilio dos parafusos de retenção. 

Para evitar acumulo excessivo de poeira na zona de alimentação são colocadas guias 

de borracha fazendo com que o material caia diretamente sobre a correia. O transportador 

tubular é equipado com um cabo de aço em toda sua extensão, esse cabo faz parte de um 

dispositivo de segurança que deve ser acionado em caso de emergência ocasionando o 

desligamento instantâneo do equipamento. 

Seção de formação tubular da correia 

 

Fig. 28 – Seção de formação tubular da correia de um transportador de correia tubular. 

Fonte: Adaptado Beumer® (2010). 

1 – Rolete guia 
2 – Correia transportadora 
3 – Chave de emergência por cabo de aço 
4 – Suporte ajustável de rolete 
5 – Ramal inferior do transportador 
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No sentido de do transporte, as seções de formação tubular realizam a conformação da 

correia transportadora, ilustrado pela Fig. 28, as seções estão dispostas depois da estação de 

alimentação no ramal superior e depois da estação de acionamento no ramal inferior. A 

correia transportadora recebe a forma tubular em função do posicionamento dos roletes guia. 

Estação de acionamento 

 

 

Fig. 29 – Estação de acionamento de um transportador de correia tubular. Fonte: 

Adaptado Beumer® (2010). 

1 – Defletor 
2 – Capota de proteção 
3 – Tambor de acionamento 
4 - Defletor ajustável 
5 – Tambor emborrachado 

 

Na estação de acionamento, ilustrada pela Fig. 29, a correia transportadora é 

tracionada e muda sua direção de deslocamento. A força motriz é transmitida através da 

fricção entre o tambor de acionamento e a banda de rodagem do lado da correia. Um tambor 

emborrachado montado em posição inferior ao tambor de acionamento melhora a transmissão 

de potência. Quando necessário, são colocados raspadores para limpeza da correia próximo a 

estação de alimentação. A estação de acionamento é coberta por uma capota de proteção. 
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Acionamento 

 

Fig. 30 - Acionamento de um transportador de correia tubular. Fonte: Adaptado 

Beumer® (2010). 

1 – Motor 
2 – Acoplamento flexível 
3 - Redutor 
4 - Semi-acoplamento flexível 
5 – Suporte  

O acionamento do transportador de correia tubular é feito por um conjunto de motor e 

redutor unidos por acoplamentos elásticos, ilustrado pela Fig. 30. O conjunto é montado sobre 

uma mesma base para garantir o alinhamento do acionamento. 

Estação de esticamento 

 

Fig. 31 - Estação de esticamento de um transportador de correia tubular. Fonte: 

Adaptado Beumer® (2010). 
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1 – Carro de tensionamento 
2 – Contra peso tensor 
 

Na estação de esticamento a correia transportadora é automaticamente tencionada por 

um tambor ligado por cabos de aço e roldanas em um conjunto contra peso tensor, ilustrado 

pela Fig. 31.  

2.2.2.2. Dimensionamento de um Transportador de Correia Tubular 

O acionamento em um transportador de correia pode ser feito, além da forma normal, 

também em dois tambores de acionamento – chamado acionamento duplo. Neste caso são 

utilizados dois conjuntos de acionamento independentes acionando cada um dos tambores. 

Esta configuração é utilizada para transportadores que operam com tensões elevadas. 

A potência utilizada para a movimentação do transportador é composta por quatro 

parcelas: 

Tab. 5 – Dados para cálculo de potência de acionamento de um transportador de 
correia. 

DADOS PARA CÁLCULO DE POTÊNCIA DE ACIONAMENTO DE UM  
TRANSPORTADOR DE CORREIA  

SIMBOLO  DESCRIÇÃO UNIDADE  
Q Capacidade volumétrica [m³/h] 

V Velocidade de transporte [m/s] 

�	  Potência total efetiva [HP] 

�� Potência para acionar o transportador vazio [HP] 

� 
Potência para deslocar 100 t/h de material de uma 

distância L na horizontal 
[HP] 

�� 
Potência para elevar ou descer 100 t/h de material de uma 

altura H 
[HP] 

�� 
Potência para vencer o atrito das guias laterais, que deve 

ser desprezada se as guias forem de comprimento normal. 
[HP] 

Η Eficiência (adotado 0,875) 
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Potência requerida de acionamento, para esse cálculo utilizamos a equação 4 abaixo:  

�	 	=
9	×:;<	=	;>?=	

@
ABB

	×(;A	C	;D)

E
   [HP] 

Equação 4 

Os dados para Q e V são encontrados nas tabelas 5 e 6, para os dados NG, N, NH e NI 

utilizaremos as figuras 28, 29, 30 e 31. 

Tab. 6 – Dimensões básicas e capacidade de transporte com granulometria máxima. 

Diâmetro 
nominal [mm] 

Largura da 
Correia [mm] 

Q com 1 m/s e 
γ=100 % [m³/h] 

Tamanho máx. 
do grão [mm] 

150 600 65 50 
200 800 119 70 
250 1.000 190 80 
300 1.200 272 100 
350 1.400 376 120 
400 1.600 490 130 
450 1.800 630 150 
500 2.000 782 160 
550 2.200 950 180 
600 2.400 1.125 200 

 

Fig. 32 – Dimensões tubo e eixo do transportador de correia tubular. Fonte: Adaptado 

Beumer® (2010). 
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Tab. 7 – Dimensões tubo e eixo e velocidade de transporte 

Ø Tubo          
d/b [mm] 

Comprimento 
do Tubo              

L 1 /L 2 [mm] 

Ø Tubo            
M [mm] 

Ø Eixo               
A [mm] 

Velocidade Max.                
V [m/s] 

150 130 / 200 
63.5 

20 
2.16 

89 3.0 

200 170 / 250 
89 

20 
3.0 

108 3.7 

250 200 / 315 
89 

20 
3.0 

108 3.7 

300 250 / 380 
89 

20 
3.0 

108 3.7 

350 250 / 420 
89 

20 
3.0 

108 3.7 

400 290 / 465 

108 
20 

3.7 
133 4.5 
108 

25 
3.7 

133 4.5 

450 340 / 500 

108 
20 

3.7 
133 4.5 
108 

25 
3.7 

133 4.5 

500 340 / 530 

108 
20 

3.7 
133 4.5 
108 

25 
3.7 

133 4.5 

550 380 / 600 

108 
20 

3.7 
133 4.5 
108 

25 
3.7 

133 4.5 

600 420 /640 

108 
20 

3.7 
133 4.5 
108 

25 
3.7 

133 4.5 
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Fig. 33 - Potência para acionar o transportador vazio. Fonte: Adaptado Manual FAÇO 
(1985). 
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Fig. 34 - Potência para deslocar 100 t/h de material de uma distância L na horizontal. 
Fonte: Adaptado Manual FAÇO (1985). 
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Fig. 35 - Potência para elevar ou descer 100 t/h de material de uma altura H. Fonte: 
Adaptado Manual FAÇO (1985). 
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Fig. 36 - Potência para vencer o atrito das guias laterais. Fonte: Adaptado Manual 
FAÇO (1985). 
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3.  PROJETO 

Estudo de caso para substituição de um sistema de transporte pneumático existente por 

um sistema de transporte com utilização de elevador de caçambas e transportador de correia 

tubular com objetivo de obtenção de eficiência energética entre 80 e 90% 

O estudo aqui apresentado tem como base informações recebidas pela empresa 

Beumer Latinoamericana Ltda. de seu cliente Cia. de Cimentos Argos S.A, sendo assim, todo 

o comparativo do sistema de transporte pneumático existente e operante utilizara estas 

informações, excluindo assim qualquer necessidade de comprovação por método de cálculo. 

Todo o dimensionamento do sistema de transporte mecânico com utilização de 

elevadores de caçambas e transportadores de correia tubular, bem como todos os custos dos 

equipamentos propostos, seguem os padrões, normas, diretivas e recursos de posse da 

empresa Beumer Latinoamericana Equipamentos Ltda. e foram cedidas gentilmente para 

elaboração deste trabalho.  

3.1. Dados de Aplicação do Estudo de Caso 

Dados utilizados para concepção do projeto:  

� Material transportado:  Cimento  

� Capacidade de transporte: 120 t/h 

� Granulometria do material:  0 a 1 mm 

� Densidade aparente do material: 0,7 a 0,9 t/m³ 

� Origem do material: Moinho de cimento 

� Destino do material: Silo de armazenagem 

� Altura de elevação: 31 m 

� Distancia horizontal para transporte: 150 m 

� Método de transporte existente: Transporte pneumático fase densa com 

utilização de bomba de Fuller ou parafuso e compressor de ar. 
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� Documentos de avaliação: Desenho layout da planta de cimento com a 

locação dos pontos de origem e destino do material a ser transportado. 

� Horas trabalhadas por dia: 16 horas 

� Dias trabalhados por ano: 330 dias 

As informações acima descritas são suficientes para elaboração do projeto de um 

sistema de transporte mecânico com utilização de elevadores de caçambas com correia e 

transportadores de correia tubulares. 

3.2. Sistema de Transporte Pneumático Existente 

O sistema de transporte pneumático existente é composto por um conjunto de bomba 

de parafuso e compressor de ar que, acoplados a uma tubulação fazem o transporte do 

cimento do moinho até o silo de armazenagem. 

Basicamente o sistema opera com seguintes componentes: 

1 bomba de parafuso: Bomba de parafusos, capacidade de transporte 170 t/h, potência 

consumida 300 kW, dos quais são utilizados efetivamente 50%, ou seja, 150 kW; 

1 compressor de ar: Compressor rotativo de parafuso, pressão máx. 10 bar, vazão 

nominal 43,2 m³/min, potência consumida 335 kW, dos quais são utilizados efetivamente 

73%, ou seja, 245 kW; 

1 tubulação: Ø de 10” (dez polegadas) com comprimento total de 195 m utilizando 6 

curvas 90°. 

3.3. Dimensionamento do Sistema de Transporte Mecânico 

O sistema de transporte mecânico será composto de um elevador de caçambas de 

correia para realizar o transporte na vertical e um transportador de correia tubular para realizar 

o transporte na horizontal. Com base nos dados recebidos do cliente aplicamos as equações 1, 

2, 3 e 4 conforme detalhado abaixo: 
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Selecionando o tamanho do elevador: 

A seleção inicial é realizada em função da capacidade de transporte de material 

utilizando o catálogo de produto da empresa BEUMER®. conforme figuras 32 e 33 abaixo: 

 

Fig. 37 - Dimensional catálogo de elevadores de caçambas com correia. Fonte: 
BEUMER® (2010). 

 

Fig. 38 - Capacidade de transporte catálogo de elevadores de caçambas com correia. 
Fonte: BEUMER® (2010). 
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A capacidade volumétrica de material a ser transportado é de 120 t/h com uma 

densidade aparente y mínima de 0,7 t/m³, dividindo a capacidade volumétrica de o material á 

ser transportado pela densidade aparente do mesmo, temos a capacidade de transporte para a 

aplicação: 

120	 ÷ 0,7	 = 	171,42 [m³/h] 

Para transportar um volume de aproximadamente 172 m³/h, selecionamos um elevador 

tamanho 500. 

Calculando a capacidade volumétrica necessária: 

Utilizando a equação 1 e os dados da Tab. 4 referentes ao elevador de tamanho 500 

chegamos a seguinte capacidade volumétrica: 

�� 	= 	3600	 × 	(25,19	 × 	0,75	 × 	0,7	 × 	1,5) 	÷ 	460 [t/h]	

�� 		= 	155,25 [t/h] 

Calculando a potência necessária na polia de acionamento: 

Utilizando a equação 2, os dados da Tab. 3 referentes ao elevador de tamanho 500 e o 

��	do calculo de capacidade volumétrica chegamos a seguinte potência na polia de 

acionamento: 

�+	 = 	 (155,25	 × 	9,81	 × 	31) 	÷ 	3600	 + 	3	 + 	1,2	 + 	1,8 [kW] 	

�+	 = 	19,11 [kW]  

Obs.: ���M – Obtido através de software de cálculo de posse da empresa BEUMER 

Latinoamericana Equipamentos Ltda., a divulgação do método de cálculo não é permitida. 

Calculando a potência necessária no motor elétrico: 

Utilizando a equação 3 e o PU do calculo de potência necessária na polia de 

acionamento chegamos a seguinte potência no motor elétrico: 

��	
� 	= 	19,11	 ÷ 	0,875	 [34]  
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��	
� 	= 	21,85 [34] ou 22 [kW] que é uma potência de motor comercial. 

Selecionando o tamanho do transportador: 

A seleção inicial é realizada em função da capacidade de transporte de material 

utilizando o catálogo de produto da empresa BEUMER Latinoamericana Equipamentos Ltda. 

Tab. 6. 

A capacidade de transporte para a aplicação será a mesma adotada para o elevador. 

120	 ÷ 0,7	 = 	171,42 [m³/h] 

Para transportar um volume de aproximadamente 172 m³/h, selecionamos um 

transportador tamanho 250. 

Calculando a potência necessária no motor elétrico: 

Utilizando a equação 4, os dados Q e V da tabelas 6 e 7 referentes ao transportador de 

tamanho 250 e os dados NG, N, NH e NI utilizaremos as figuras 28, 29, 30 e 31 chegamos a 

seguinte potência de motor elétrico: 

Para V adoraremos 3 m/s de acordo com a Tab. 7, para N 3 HP de acordo com a Fig. 

29, para NI adotaremos 14,8 HP conforme software de cálculo de posse da empresa 

BEUMER Latinoamericana Equipamentos Ltda., a divulgação do método de cálculo não é 

permitida, para um valor referencial utilizar a Fig. 31, para NH  0 HP, pois o transportador não 

possuirá nenhuma elevação e para NG  3 HP de acordo com a Fig. 28, convertendo o a metade 

do perímetro do tubo formado pela correia em polegadas, ou seja, 392,7 mm em 

aproximadamente 16” (dezesseis polegadas). 

�	 	=
N	×�,O	=	P,Q$=	

ARB

ABB
	×�N	±	S$

S,QTO
 [HP] 

�	 	= 60 [HP] 

Para efeito de equalização da unidade de potência, convertemos a potência calculada 

em HP para kW conforme abaixo: 
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�U	 = 	60	 ×	
TPV

SSS
		[kW] 

�U	 = 	44,76		[kW] ou 45 [kW] que é uma potência de motor comercial. 

4.  RESULTADOS 

4.1. Comparativos entre os Sistemas de Transporte 

Comparativo de potência elétrica consumida: 

Com a obtenção dos dados recebidos do cliente referentes ao sistema de transporte 

pneumático existente e os dados de dimensionamento do sistema de transporte mecânico com 

utilização de elevadores de caçambas com correia e transportadores de correia tubulares 

comparamos as potências consumidas conforme Tab. 8 abaixo: 

Tab. 8 – Comparativo de potência elétrica consumida. 

Sistema de transporte 

Pneumático (Atual) Mecânico (Proposto) 

Equipamento 
Potência Consumida                

em [kW] Equipamento 
Potência Consumida                 

em [kW] 

Bomba de Parafuso 150 Elevador de Caçambas 22 

Compressor de AR 245 
Transportador de 

Correia 
45 

TOTAL 395 TOTAL 67 

Analisando a relação de consumo de potência entre sistema atual com transporte 

pneumático e o sistema proposto com transporte mecânico com utilização de elevador de 

caçambas com correia e transportador de correia tubular obtemos a seguinte porcentagem de 

eficiência energética: 

WX�&�êZ&�[		 = 	100	 × 	�1 −	
]	^_`^`abc	

]cbdce
$	 [%] 

WX�&�êZ&�[ = 83,03 [%] 
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Comparativo de custos com consumo energia elétrico: 

Com base nas informações de horas trabalhadas por dia e dias trabalhados por ano 

recebidas do cliente e, aplicando a média nacional de tarifa industrial em R$/MWh conforme 

Fig. 34 abaixo, comparamos os custos com consumo de energia elétrica conforme Tab. 9 a 

seguir: 

 

 

Fig. 39 – Tarifas medias R$/MWh por Classe de Consumo Brasil. Fonte: Adaptado de 
ANEEL (2010). 

 

Tab. 9 – Comparativo de custo de consumo de energia elétrica. 

Sistema de transporte 

Pneumático (Atual) Mecânico (Proposto) 

Equipamento Custo Anual em R$ Equipamento Custo Anual em R$ 

Bomba de Parafuso 185.549,76 Elevador de Caçambas 27.213,96 

Compressor de AR 426.764,45 
Transportador de 

Correia 
55.664,93 

TOTAL 612.314,21 TOTAL 82.878,89 

Analisando a diferença de custo de energia elétrica consumida entre sistema atual com 

transporte pneumático e o sistema proposto com transporte mecânico com utilização de 
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elevador de caçambas com correia e transportador de correia tubular obtemos a redução de 

custo no consumo de energia elétrica: 

612.314,21	– 	88.878,89	 = 	523.435,32  [R$/ano] 

4.2. Analise de Viabilidade Financeira e Retorno de Investimento 

Com a obtenção da comprovação de eficiência enérgica bem como a redução de custos 

no consumo de energia elétrica é necessário a avaliação da viabilidade financeira do projeto e 

o prazo de retorno do investimento a ser realizado, para isto, considerou-se como base os 

custos do equipamento cedidos em cortesia pela empresa BEUMER Latinoamericana 

Equipamentos Ltda. 

Para os equipamentos dimensionados, considerando todos os custos para fornecimento 

e montagem do sistema de transporte mecânico proposto, será necessário um investimento de 

R$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais). 

Analisando a relação entre da economia direta no custo de energia elétrica consumida 

e o valor de investimento do sistema de transporte mecânico, obtém-se um prazo de retorno 

de investimento de aproximadamente 3 anos. 

Levando em consideração a não limitação da redução de custos apenas a redução de 

consumo de energia elétrica, ou seja, as reduções se estendem a custos com manutenção direta 

em função da maior robustez do sistema mecânico, menor incidência de peças de reposição 

em função do menos desgaste por uso equipamento e facilidade de manutenção, que 

indiretamente reduz o custo com horas de parada por manutenção corretiva, em conjunto com 

o prazo de retorno de investimento aproximado em 3 anos. É possível considerar o projeto 

financeiramente viável, uma vez que, a obtenção das reduções de custos são imediatas ao 

funcionamento do sistema proposto. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos sistemas de transporte pneumático possuir uma total flexibilidade no que 

concerne a maleabilidade da disposição física, ou seja, é mais fácil a realização curvas, 

deslocamentos e transposição de obstáculos, a eficiência enérgica é atualmente um ponto 

crucial para concepção de qualquer projeto de engenharia. 

Assim sendo, mesmo com as limitações físicas dos sistemas de transporte mecânico, 

ou seja, a menor maleabilidade de sua disposição física fica evidente no projeto apresentado 

neste trabalho à obtenção de eficiência enérgica na ordem de 80 a 90% em comparação a um 

sistema de transporte pneumático existe. 

Com a experiência do profissional que atua no fornecimento de sistema de transporte 

mecânicos aliada as tecnologias disponíveis nas empresas detentoras das marcas, projetos e 

métodos e softwares de cálculo utilizados na elaboração deste trabalho, conclui-se que é a 

substituição de um sistema de transporte pneumático por um sistema de transporte mecânico 

utilizando elevadores de caçambas e transportadores de correia são tecnicamente e 

financeiramente viáveis, tornando assim o processo de fabricação mais confiável, robusto, 

energeticamente eficiente e ecologicamente correto. 

Como continuidade deste projetos é possível ainda realizar um comparativo de ordem 

manutentiva, custo com peças de reposição, durabilidade e confiabilidade do sistema de 

transporte mecânico em relação ao sistema de transporte pneumático a fim de abranger de 

forma mais ampla as vantagens da substituição dos sistemas. 
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ANEXO I – LAYOUT PLANTA DE CIMENTO UTILIZADA NO 
ESTUDO DE CASO 
 

 


