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RESUMO 

O eoneelto de umidade Õ~a na p~epa4ação da ~~a ~an 
te o _rYr.oeu4o de 4int~zaçã.o, é. c!tLti.eame.nte ~evi-6to. 04 vâ:r..io"'i" 
C/tUWo4 u.6 ado4 na detvuninaçã.o de4:ta. umidade Õ.tima 4 ã.o eoMide 
~ado4 eomo apJtox..únaç.Õu 4U.ee64ivM de um cJr1.;têJrl.o ÜnlC.o, a mW-.:
mizaçã.o do eu.-6to do . 41..n:t.e~. A4 Jte..ta.Ç;ÕU e~e ó4 c/Lli:iJúo4 lt.fli_a.
tivo4 a p~eabilida.de da mi-6tU!l.a. 4ao exp.Uea.da-6 em 6u.nçã.o da 
geom~a in,.i.ci.a.t da p0!1.o4idade e de 4u.a evolução dU!Lante o e-6 -
eoamento ga4o4o. 

ABSTRACT 

The eoneept o6 op.ti.mum moi.6tuJte 6o~ the 4int~ng ptoee-64 
L6 ~ev.<wed. The vaJÚou.-6 ~a u.4ed in the det~ination o6 
th.i-6 optimu.m moi-6tu/le Me ~ega/tded M ap~oruilioM o6 a 4ingte 
c!tU~on, the minimiza.ti.on o6 4i..nt~ eo4t. The ~elation4fúp4 
be.tween tne c!tU~a a66ecü.ng the p~eabLU:ty o6 the · llinte/C. 
mix Me di-6 el.l.44ed in te.Jun4 o6 the búti.a.t geome.tlr.y o6 the po~olli.. 
ty and w evotving c.hMaete/Ú.6Üe-6 dwúng the ga-6 6tow. -

A importância da regulagem da umidade da mistura para a boa 

condução do processo de sinterização é bem estabelecida (1,2). Em geral es 

ta umidade ê regulada próxima a um valor crítico, a chamada umidade Õtima, 

que deve representar a situação mais favorâvel ao andamento do processo. O 

problema ê que este valor Õtimo da umidade tem sido determinado por meto -

dos variados que, infelizmente,nem sempre tem sido satisfatoriamente con -

sistent~nos resultados apontados. A finalidade principal desta nota ê res 

saltar esta dificuldade, a partir da observação de que os vârios métodos 

usados atendem a diferentes critérios de otimização e se referem, portanto, 
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a concepçoes efetivamente diferentes, ainda que apenas em seus detalhes,de 

qual seja a situação mais favorável ao andamento do processo. 

Mais especificamente, esta nota pretende mostrar que os vários 

critérios de otimização da umidade podem ser considerados como aproxima 

çÕes de um critério fundamental, aliás clássico na teoria de controle de 

processos, e ainda, numa segunda parte, como conceitos elementares concer

nentes a geometria da porosidade podem ajudar na compreensão das aproxima

çÕes envolvidas num certo grupo de critérios, que é o relativo a permeabi

lidade da mistura. 

1. O conceito de umidade Ótima 

A teoria do controle de processos (3) indica duas possibilida

des distintas para a otimização de um processo, que sao; primeiro, a efeti 

vaçao dos procedimentos que levam diretamente a maximização do lucro ou 

entao a minimização do custo, e segundo, a prática de se extremar uma va -

riável qualquer do processo que tenha o seu valor extremo coincidente com 

o custo·minimo. Ambos os esquemas sao aplicáveis a otimização da umidade 

da mistura, veja Tabela I, embora na prática, pelo menos atê o momento,ap~ 

nas o segundo esquema tenha sido efetivamente usado. 

A distinção apontada pela teoria do controle torna natural a 

escolha da minimização do custo do sÍnter como sendo o critério fundamen 

tal. Os demais critérios, que se associam aos valores extremos de variá 

veis que medem a produtividade da instalação, a cinética do tratamento ter 

mico de sinterização e mesmo a permeabilidade da mistura, devem entao ser 

considerados apenas como aproximaçoes sucessivas daquele critério fundame~ 

tal. A prÕpria construção da Tabela I deixa bem claro este ponto de vista, 

já que a sua segunda coluna especifica a natureza das aproximaçÕes entre 

os vários critérios, que desta maneira automaticamente se ordenam como 
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T A B E L A I 

Critérios de otimização da umidade da mistura 

Critérios 

FUNVAMENTAL 

AproximaçÕes relativas ao 
critério precedente 

1. Min.do custo do sínter Nenhuma 

QUE MEVEM A PROVl.Iri VIVAVE 
VA INSTALAÇÃO . 
2. Max.da produtividade 

do sÍnter 

QUE MEVEM A C1NtTICA VO 
TRATAMENTO TtRMICO VE SIN 
TERIZAÇÃO 
3. Max.da velocidade de 

propagação da frente 
de combustão 

4. Max.da· permeabilidade 
durante a sinterização 

QUE MtVEM A PERMEABILIVA
VE VA MISTURA 
s. 

6. 

7. 

Max.da permeabilidade 
da mistura 

Max.da porosidade da 
mistura 

~ 

Max.do volume espec~ 
fico aparente da ruis 
tura 

Influência da umidade so-
bre o consumo de combustL 
vel e a qualidade do sín~ - desprezada. ter e 

Influência da umidade so
bre o nÍvel de retorno e 
a massa especÍfica aparen 
te da mistura é despreza= 
da. 
Influ~ncia da umidade so-
bre o perfil térmico 
desprezada. 

-e 

Influência da umidade so
bre a evolução da geome -
tria da porosidade e as 
propriedades dos gases du 
rante a sinterização e 
desprezada. 
Influência da umidade so
bre o "tamanho" inicial e 
a evolução da geometria 
da porosidade durante o -es 
coamento é desprezada. -
lnftuência da umidade so
bre a massa especÍfica 
real da mistura ê despre
zada. 

AçÕes unitárias en
globad~s no critéri~ 

Todas 

Todas 

PM e TTS 

PM e TTS 

PM 

PM 

PM 

* As açoes u~itãrias essenc~a1s ao processo de sinterização sao quatro: 
a prep~raçao da mistura, o tratamento térmico de sinterização, a fra~ 
mentaçao do material sinterizado bruto e o peneiramento do material. 
As primeiras são aqui representadas por PM e TTS, respectivamente. 
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aproximaçoes sucessivas do critério fundamental. 

O uso de um critêrio qualquer, que não o fundamental, estã 

condicionado a sua exatidão para a pratica considerada. Esta exatidão vem 

a ser a maior ou menor proximidade entre o valor da umidade Õtima apontado 

pelo critério em questao e o valor apontado pelo critério fundamental. In

felizmente, a experiência nos mostra que nem todos os critérios que apare

cem na Tabela I são satisfatoriamente exatos, dependendo, naturalmente,das 

matérias primas e das condiçÕes operacionais adotadas. Assim, a escolha de 

um critêrio de otirnização da umidade não deve ser feita indiscriminadamen

te, uma vez que critêrios francamente inexatos para a prática considerada 

não devem ser considerados. Embora a identificação destes critérios franca 

mente inexatos seja usualmente realizada por estudos experimentais, a se

gunda parte deste trabalho se propÕe a mostrar que existe a possibilidade 

do descarte a priori de alguns dos critérios propostos, mediante considera 

çoes elementares dos fatores que influenciam as aproximaçoes que lhe dizem 

respeito face a prâtica operacional adotada. 

2. O papel da geometria da2orosidade na permeabilidade 

da mistura 

A importância do grupo de critérios relativos a medida da pe~ 

meabilidade da mistura e considerável. A sua modalidade direta tem sido 

aplicada com sucesso no controle de grelhas contÍnuas (4,5). A sua modalida 

de indireta, que maximi~a o volume da porosidade ou o volume especÍfico da 

mistura, por sua vez, quando eficiente, pode ser de grande utilidade para 

os operadores de instalação piloto,jã que ela permite a determinação da umi 

dade Õtima, sem que se efetue queimas, sempre onerosas em tempo e dinheiro. 

A permeabilidade de um meio poroso qualquer, e a mistura de 

sinterização ê apenas um caso particular destes meios, pode ser definida cano 
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sendo a propriedade que o meio apresenta de deixar com que um fluido por ele 

passe. A permeabilidade implica, portanto, num movimento direcional (ou es -

coamento) de um fluido; movimento este que depende não sÕ de caracterÍsticas 

especÍficas ao fluido (tais como massa especÍfica, viscosidade e temperatu-

ra) mas também de características prÓprias do meio poroso, no caso a sua ge~ 

metria, a cada instante do escoamento. 

Assim, o entendimento do papel da geometria da porosidade na pe~ 

meabilidade da mistura está condicionado a duas indagaçÕes básicas, que são: 

1. Quais os parâmetros geométricos da porosidade que influem 

na permeabilidade num dado instante? (E esta questao -e 

válida para um meio poroso qualquer). 

2. Como o condicionamento da mistura pode afetar a geometria 

da porosidade a cada instante do escoamento e consequente-

mente a permeabilidade? 

PaltâmW.Oó ge.omêvúc.oó que. in6fue.m na pe.Jui1é.abilida.de. de. um 

me).. o poJtoó o. 

Estes parâmetros, em nÚmero de quatro, pertencem a duas catego-

rias de propriedades geométricas: a topolÓgica, que diz respeito a possÍvel 

existência de caminhos ou canais que liguem uma face externa do meio a outra, 

e a métrica, que diz respeito ao tamanho propriamente dito destes caminhos 

ou canais. 

Os parametros topolÓgicos de interesse sao dois, a saber: 

1. a conexão do espaço vazio*, que e o parâmetro que mede a 

possibilidade de se encontrar sempre para quaisquer pontos 

• Aqui entendido num sentido ma~s amplo que inclui nao sÕ a porosi-... .. -dade do meio,mas tambem os espaços livres externos cont~guos as 
faces de entrada e saÍda do meio. 
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lbl 

(d) 

( f) 

~ , 
FIG. I - OS PARAMETROS GEOMETRICOS QUE INFLUEM NA PERMEABILIDADE. 

PARA EXPLICAÇÕES VEJA O TEXTO 
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um caminho contÍnuo que os ligue e que esteja contido nes-

te espaço vazio- veja Figs. l(a) e l(b); 

2. a conectividade linear do espaço vazio, que é o parâmetro 

que mede a possibilidade de se encontrar mÚltiplos cami -

nhos ou canais, topologicamente independentes, que liguem 

dois quaisquer de seus pontos -como ilustra as Figs.l(c) 

e 1 (d). 

Jã os parâmetros métricos de relevância, bem conhecidos da teo -

ria do escoamento dos fluidos em meio po~oso (7), também são dois, a saber: 

3. o volume da porosidade, que pode ser medido pela fração vo 

lumetrica de vazio V~ para meios coerentes ou pelo Índice 

de vazio E para meios desagregados - e que e ilustrado pe-

las Figs. l(c) e l(e), onde o volume da porosidade varia , 

mas nao o seu "tamanho". 

4. o "tamanho" da porosidade, que corresponde a algum parâme-

tro linear dos canais, característico da seção transversal 

ao escoamento- agora ilustrado pelas Figs. l(e) e l(f),o~ 

de o "tamanho" da porosidade varia, mas não o seu volume. 

A influência dos parâmetros métricos na permeabilidade de um meio 

poroso e razoavelmente bem conhecida (7). Assim, o "tamanho" da porosidade' 

por exemplo, desempenha importante papel na caracterização do regime de es-

coamento, se laminar, turbulento ou mesmo de transição, e, portanto, na fi-

xação da resistência ao meio do escoamento. 

A influência da conexão na permeabilidade, por sua vez ê Óbvia , 

jã que é ela que especifica o número de regiÕes porosas que não podem ser 

permeadas pelo flut·do. Estas regiÕes formam a chamada porosidade fechada • 

A porosidade fechada para um dado escoamento não ê necessariamente igual a 

porosidade fechada do material, mas, em geral, para os casos de interesse , 
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onde a porosidade é complexa em suas subdivisÕes em câmaras e canaia,esta 

igualdade se verifica. 

O efeito da conectividade sobre a permeabilidade e menos conheci 

do. Em geral, como sugere as Figs. lCb) e l(c), onde o volume total da por~ 

sidade é aproximadamente o mesmo, um aumento da conectividade implica num 

refinamento do "tamanho" dos canais. Outro efeito atribuído a conectividade 

seria o aumento das perdas dissipativas de energia do fluido durante o es -

coamento, decorrente de um turbilhonamento mais intenso provocado pela 

junção de duas ou mais correntes de diferentes velocidades (7), Fig.l{d). 

Existem várias indicaçÕes de que a topologia da porosidade tende 

a afetar as propriedades do meio de uma maneira drástica e a permeabilidade 

não foge a esta regra. Assim a Fig.2, que mostra a evolução típica de per -

meabilidade com a porosidade para corpos sinterizados a partir de um mesmo 

po, uma situação onde o .. diâmetro" dos canais e constante, e o volume e a 

topologia da porosidade variam (8), claramente indica dois regimes de depen 

dência entre a permeabilidade e a topologia: um favorável, quando a porosi

dade e substancialmente aberta, e outro completamente desfavorável, quando 

os canais se fecham. 

A in6.tu.ência do c.ondicioname.rr.;to da m..Utu!i.a na ge.omU:/Lúi do.6 

polto.6 e. e.m .6u.a peJUne.abi.Udade. 

Neste ponto, tendo se evidenciado que a permeabilidade de um meio 

poroso qualquer depende da topologia, volume e "tamanho" de sua porosidade , 

ja é possfvel examinarmos a questão de maior pertinência, que e a especÍfica 

à permeabilidade da mistura de sinterização. Este exame terá que ser feito 

em duas etapas: uma relativa as características geométricas iniciais da por~ 

sidade e a outra relativa a evolução destas características durante o escoa

mento gasoso {e, evidentemente, mesmo durante o tratamento térmico de sinte

rização). 
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FIG· 2- TENDfNCIA DE VARIAÇÃO DA PERMEA_ 

BILIDADE DE CORPOS SINTERIZADOS COM A 

DENSIFICAÇÃO. ADAPTADO DE KINGERY( 9 ) 

• 9 
10 o 

VOLUM[ DA POROSIOAO! (o/o) 

~mistura de sinterização é um meio poroso particular, formado 

pelo empacotamento de unidades discretas, que são as partículas dos vários 

componentes da mistura ou seus aglomerados (microaglomerados ou micropelo-

tas). 

A geometria inicial de um tal meio é função: 

1. da distribuição granulométrica efetiva, isto e, da distri 

buição granulomêtrica que leva em conta a presença de agl~ 

merados das partículas; 

2. das características do empacotamento, se livre ou pertuba-

do por compactação, vibração, etc; 

3. do comportamento mecânico das partículas face as solicita-

çÕes presentes durante o empacotamento. 
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No caso da mistura de sinterizaçâo, pelo menoa em primeira 

aproximação, pode-se considerar como se tratando de um empacotamento livre 

onde as partículas não se deformam ou quebram. Nestas circunstâncias, o 

Único fator a ser considerado ~ a distrib.uição granulométrica afetiva do 

material. 

No entanto, quando partículas são empacotadas, independente-

mente de quaisquer outros fatores, como distribuição granulométricas ou 

grau de compactação, uma situação essencialmente favorável ao escoamento 

( e ã permeabilidade) sempre se estabelece, do ponto de vista topolÕgico , 

ja que os canais porosos podem ser bloqueados por partÍculas menores, mas 

nunca inteiramente feChados, o que exigiria alguma forma de caldeamento ou 

sinterização do material. Assim, pode-se concluir que a influência da top~ 

logia sobre a permeabilidade de uma mistura de sinterização pode ser negl!.. 

genciada, pelo menos numa primeira aproximação, uma vez que ela é sempre 

favorável ao escoamento, e que esta permeabilidade depende então sÕmente 

do volume e do 11 tamanho11da porosidade. 

Por outro lado, o efeito da distribuição granulomêtrica efeti 

va sobre estes dois parâmetros métricos ê considerável. Dependendo da dis-

persão desta distribuição, duas situaçÕes extremas podem ser consideradas 

relativamente ã permeabilidade: 

Uma favorável, onde o tamanho das partÍculas ê uniforme ou quase unifo~ 

me. Neste caso, se as partÍculas forem esféricas ou equiaxiais, o volu-

me da porosidade se situará em torno de 40% do volume total, para o em-

pacotamento livre, e o "diâmetro" da porosidade, embora favorâv~l. crea 
- -

cera com o tamanho das partículas. 

Outra desfavorável, onde a distribuição granulomêtrica agora tende ao 

uniforme, ou pelo menos apresenta elevada dispersão, de maneira a for 

,mar um volume limitado de porosidade após o empacotamento. Neste caso , 

o "diâmetro", da porosidade também será pequeno e a situação, no geral, 
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altareente vrej udicial ;, permeabilidade. 

Dentro deste quadro, dois tipos fundament a is de condiciona-

. - ... - " . ···.1 da m~stur a, que alteram os parametros volume e dtametro da porost-

., ·'•.d e , podem ser imaginados. Um corre s ponder ia a pa s sagem de uma situação des 

Yorâvel a uma favor ;\le l. onde amb os , o volume e o "diârnet r o",aumentam coo 

-•~ ele r av e 1mente, e qut e representad o de simplificada na Fig. 3(a), 

}B que poss iv<> ' -u•r >e um e f ei co de C.Cf :;: ci !;1Pni...o das partÍ cn las sempre acomp!. 

aba esta modific a ção . 

()/ 
/ Q 

I 
I 

l .. ,..:;:.._ -~--'------"----""'·-~-"'-- · 
TAMANHO CAS P.IIRT(CULAS 

(a) 

Ç; j 
i O 

TAMANHO DAS PARTÍCULAS 

( b) 

FIG. 3 -OS DOIS EFEITOS ELEMENTAf\ES DA i,11CRO AGLOMERAÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO 
GRANULOMETRICA EFETIVA: 
a) UNIFORMIZAÇÃO 00 TAMANHO DAS PARTfCULAS 

b) CRESCIMENTO DAS PART(CULAS ( MICROPELOTIZAÇÃO FORÇADA). 

·,•l a. prática, este eondicionamen~o con~e sponderia essencial mente a "nucleaçãd' 

de microaglomerados, tanto natural como forç ada, na presença apenas de cres 

:_ur~.e nto incipiente das partlculas. 

O segundo tipo de condicionamento seria o 11 crescimento" pro~ 

nd amente dito dos microaglomerados, motivado agora provavelmente por uma mi 

crc'.~ 1 0 t:ização f0rçada. Aql.Í, o vo l ume da porosidade pouco variará, mas o 

;,, .s;i "diâmetro" cresce r·,:~ que a pe rme!. 

bilidade cre s ça com o " t araanb. o" das p ar ticu 1a s , o efeito sendo particularm~ 

te notado quando este "tamanho" atinge 3mrn e a permeabilidade sofre um acen 
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tuado e brusco aumento (10). 

Como a permeabilidade da mistura depende, como vimos, tanto 

do volume como do "tamanho" da porosidade, o critério de maximização do vo··" 

lume da porosidade terá de ser forçosamente uma aproximação do critério de 

maximização da permeabilidade da mistura. Para situaçÕes onde a introdução 

da umidade provoca apenas um condicionamento do primeiro tipo.~-descri -
... ·~(':'i( ..... ,• -r 

to, esta aproximação será provavelmente satisfatória. Mas, em situaçÕes on 

de condicionamento do segundo tipo ocorre, como na micropelotização, o crit~ .. 

rio evidentemente não será valido. Nestas circunstâncias, a umidade Õtima B! 

rã determinada possivelmente pela sua habilidade em conferir resistência aos 

microaglomerados e em ser assimilada por estes, já que o excesso de agua pr9 

vavelmente irá ocupar os int:erstícios entre estes microaglomerados, diminuiu 

do assim o volume e o "tamanho" efetivos da porosidade (11). Este efeito,po-

rêm, jâ se refere à segunda etava de nosso exame das relaçÕes entre a perme.~. 

bilidade e a porosidade da mistura, que diz respeito a evolução das caracte-

rÍsticas desta porosidade durante o escoamento gasoso. Esta consideração se 

faz necessária porque de nada adiantaria condicionar propriamente a porosid~ 

de inicial da mistura para as condiçÕes mais favoráveis ã permeabilidade se 

estas condiçÕes rapidamente se deteriorassem sob escoamento~ a subsistência 

ou mesmo o aparecimento de uma condição favorável neste caso esta condicío -

nada ao comportamento mecânico (e reolÕgico) das partículas e aglomerados 

face as solicitaçÕes presentes durante o escoamento gasoso. 

3. ConclusÕes e observaçÕes finais 

a. A umidade Õtima da mistura a sinterizar pode ser determinada por vários 

métodos, que atendem a diferentes critérios de otimização. Os valores 

apontados por estes vários critérios não são necessariamente consisten 

tes e no momento nao existem regras que permitam prever as aproxima -

çÕes envolvidas de um critério a outro. 



-256-

b. Os vários critérios de otimização da umidade da mistura consistem 

uma sequência de aproximaçÕes relativas ao critério de minimização 

do custo. 

c. Em instalaçÕes industriais, o controle da umidade pela permeabilida-

de da mistura, e não necessariamente por seu máximo, parece ser o 

mais indicado, pois ele é suficientementE' râpido e se adapta a um re 

gime contÍnuo de operação. A calibragem deste controle poderia talvez 

ser feita pelo critério da maximização da ·produtividade, ou ~esmo, da 

minimização do custo. A outra alternativa é um controle subjetivo pe-

la habilidade e experiência do operador. 

d. Em instalaçÕes piloto, a escolha de um critério dependerá do objetivo 

do programa a ser executado. Infelizmente, ainda nao existem princÍ -

pios gerais que possam guiar esta escolha, a nao ser a observação de 

que os critérios não são necessariamente consistentes. 

e . O critério de maximização 1do volume da porosidade sÕ é uma aproxima -

ção válida do critério de maximização da permeabilidade da mistura 

quando a distribuição granulometrica efetiva da mistura se altera por 

um fenÔmeno de "nucleação" de microaglomerados e quando estes microa-

glomerados sao estáveis durante o escoamento. No caso destes microa -

glomerados simplesmente crescerem, como na micropelotização forçada , 

o critério de maximização do volume perde seu compromisso com o de 

maximização da permeabilidade da mistura. 
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