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Resumo:
O estudo da explosibilidade de misturas de pó de casca de pinheiro bravo e ar
foram realizados num reactor semi-esférico de 22,7 L de capacidade usando como fonte
de ignição cargas pirotécnicas de 2500J.
Através da injecção de um jacto de ar, o pó foi disperso no interior do reactor e
uniformidade da dispersão da nuvem de pó de casca do pinheiro bravo, assim criada, foi
avaliada usando uma sonda óptica que mede a transmissibilidade do meio.
Durante a explosão foi medida a evolução da pressão. Foram estudadas quatro
granulometrias de pó: 51,3 μm, 88,4 μm, 104,2 μm e 180,2 μm. E para cada um das
granulometrias a concentração de pó em suspensão foi variada de 60 g/m3 ate 800 g/m3.
Os parâmetros de explosão determinados incluíram a concentração mínima de
explosão e a velocidade máxima de aumento de pressão. Os resultados experimentais
revelaram, que a pressão máxima de explosão e a velocidade máxima de aumento de
pressão aumentam com aumento de concentração nominal de pó sendo os valores
máximos impostos pelo teor de oxigénio existente no interior de reactor no início da
explosão.
A concentração mínima de explosão obtida para pó de casca de pinheiro bravo foi
de …. g/m3 e verificou-se, que esta era independente da granulometrias para partículas
com tamanhos inferiores a cerca de ……
Para a pressão máxima de explosão do pó de casca de pinheiro bravo obteve-se o
valor de … bar verificando-se que o seu valor é ligeiramente dependente da
granulometrias das partículas enquanto que a velocidade máxima de aumento de pressão
diminui acentuadamente com o aumento do tamanho das partículas de pó, tendo-se
obtido o valor máximo para este parâmetro de …bar.m/s.
Os resultados dos ensaios de explosibilidade mostraram ser consistentes com o
mecanismo de propagação de chama em fase homogénea desde que seja considerado o
aquecimento e desvolatilização das partículas de pó antes da combustão. O efeito da
pressão inicial no interior do reactor foi estudado e pode concluir-se que os parâmetros
característicos da explosão aumentavam linearmente com o incremento da pressão
inicial.
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Capítulo 1. – Introdução.

1.1. – Enquadramento do problema.
O conhecimento dos limites de inflamabilidade e explosibilidade de misturas de
pó de casca de pinheiro bravo (Pinus pinaster) e ar é fundamental para conhecimento e
definição de procedimentos de segurança em sistemas industriais de processamento de
madeiras e derivados.
Por outro lado, existe igualmente o interesse científico em se conhecerem os
parâmetros que condicionam a explosibilidade do pó da casca de pinheiro bravo, tal
como já foi anteriormente levado a cabo para o pó da cortiça (Pilão, 2003). Trata-se,
tanto no caso como no outro, de pós de casca de árvores que têm grande importância
para a indústria portuguesa.
Todo o processo de transformação industrial inicia-se à custa de uma matériaprima a qual vai sofrendo processos de transformação diversos até chegar ao produto
manufacturado. O produto final obtido será quantitativamente menor, devido às perdas e
ineficiências do processo, existindo sempre resíduos que podem ser sólidos, líquidos ou
gasosos, com características tão diversas, podendo afectar os trabalhadores envolvidos,
bem como a comunidade vizinha, e até o meio ambiente, através das emissões do
processo para o exterior.
As indústrias que processam produtos que em alguma de suas fases se apresentem
na forma de pó, são indústrias de alto potencial de risco quanto a incêndios e explosões,
e devem, antes de sua implantação, efectuar uma análise aturada dos mesmos e tomar as
precauções adequadas, preferencialmente na fase de projecto, pois nessa altura as
soluções são mais simples e económicas. Por outro lado, nas indústrias já implantadas e
com o auxílio de profissionais competentes, poder-se-ão equacionar razoavelmente bem
os problemas, minorando os riscos inerentes. Tanto num caso como no outro, o
conhecimento da periculosidade dos materiais envolvidos no processo fabril é um dos
factores de conhecimento relevante para a higiene e segurança industrial desse processo.
A título de exemplo citamos algumas actividades industriais reconhecidamente
perigosas quanto ao risco de incêndios e explosões: indústrias fabricantes de rações para
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animais, indústrias de produtos alimentares, indústrias metalúrgicas, indústrias
farmacêuticas e indústrias que processam materiais plásticos.
Os incêndios ocorrem com todas as poeiras combustíveis, porém, para que tal
aconteça, é necessário que a quantidade de material combustível seja muito grande e
que certas condições físico-químicas sejam satisfeitas (Eckhoff, 1997).
A queima dá-se por camadas, em locais onde as poeiras se foram depositando ao
longo de sucessivas jornadas de trabalho, podendo tal deposição ocorrer por várias
razões ligadas ao desleixo dos operadores, deposições nos solos, em condutas, sobre
estruturas inacessíveis, ou por razões do próprio procedimento laboral, criando-se
diversos tipos de armazenamentos tais como, empilhamentos, armazenamentos em
tulha, depósitos e outros (Eckhoff, 1997).
A ignição que ocorre em camadas, deve ser controlada com cuidado, para evitar
que o material pulvéreo depositado em estruturas, tubulações e locais de difícil
visualização e limpeza, seja colocado em suspensão, formando uma nuvem de poeira,
que evoluirá para explosão, pois existem no ambiente os factores de deflagração da
mesma, isto é fogo e energia. O incêndio por camadas é de difícil extinção, podendo
prolongar-se por várias horas até à sua inteira extinção (Eckhoff, 1997).
As chamas e os efeitos do aumento de pressão numa explosão não são os únicos
problemas a enfrentar. Na atmosfera do evento ocorre uma deficiência de oxigénio e a
formação de gases tóxicos em virtude da combustão, particularmente o monóxido de
carbono. A concentração de gases pode ser suficientemente alta durante alguns
momentos para causar a inconsciência, ainda que momentânea, às pessoas presentes,
levando à sua morte. Industrialmente, todas as precauções devem ser tomadas na
presença das fontes de ignição. Em alguns casos, as mesmas estão presentes por
fazerem parte do processo, como é o caso dos secadores de cereal que usam o fogo
directo na secagem, enquanto que noutros casos a sua existência é inopinada e deve-se a
circunstâncias externas algumas vezes totalmente estranhas ao processo tecnológico em
questão.
As misturas combustíveis finamente pulverizadas são, em geral, muito perigosas.
Os depósitos de poeira dos combustíveis sobre vigas, sobre máquinas em locais de
transferência e de transporte, são susceptíveis de se incendiar. Ao inflamar-se esta
poeira, poderão ocorrer em consequência fortes explosões das poeiras combustíveis
suspensas no ar; outras vezes é a pequena explosão inicial que ocasiona o levantamento
subsequente grandes quantidades de poeiras que estavam previamente depositadas,
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criando-se então condições para que se desencadeiem explosões de ainda maior
violência.
Por outro lado, se as poeiras forem agentes oxidantes e se se acumularem sobre
superfícies combustíveis, o processo de combustão acelerar-se-á consideravelmente no
caso de incêndio. Se o agente oxidante for finamente pulverizado com outras poeiras
combustíveis, a violência da explosão resultante será muito mais grave do que se
faltasse tal agente oxidante (Poletaev, 1998).
Em geral, pode-se concluir que as questões de inflamabilidade e explosibilidade
das poeiras industriais têm uma alta importância, tanto económica, como ambiental e
social, atraindo portanto os esforços das empresas e das instituições de investigação e
desenvolvimento tecnológico para o seu estudo por vários métodos: químicos, físicos,
matemáticos, com o fim não só de se obter uma melhor compreensão dos mecanismos
reguladores de tais processos, mas igualmente para que se possam desenvolver técnicas
de segurança visando minorar ou até mesmo contrariar a ocorrência de acidentes.
Os perigos de fogo e explosão na produção de contraplacado, madeira e pó de
madeira já são reconhecidos há muito tempo. Com aparecimento das novas tecnologias
os métodos de prevenção destes perigos melhoraram.
Pós naturais de celulose que podem resultar em explosões são também originados
nas indústrias texteis, como por exemplo nas de algodão e de linho. Kusczinsky (1987)
propôs uma metodologia adequada de protecção para fábricas de processamento de
algodão contra explosões de pó. Sugeriu que deveria ser dada atenção particular aos
sistemas de colecta do pó e aos sistemas de armazenamento dos materiais crus.
Recomendou ainda a instalação de sistemas de detecção de auto-aquecimento ou autoignição em depósitos de pó e de material cru, assim como a implantação de sistemas de
extinção de incêndios adequados. Constatou que a injecção automática de NH 4 H 2 PO4
nas condutas que ligam as várias secções da instalação permitia o isolamento efectivo
duma explosão primária.
Como resultado da existência de grandes recursos de turfa, o uso deste material
como combustível tornou-se num grande preocupação para Finlândia. A inflamabilidade
e explosibilidade de pó de turfa depende da origem e da composição da turfa, do seu
teor de humidade e ainda da distribuição dos tamanhos das partículas. Weckman et al.
(1981) investigaram as possibilidades de redução do perigo de fogo e explosão nas
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instalações da turfa na Finlândia, com particular referência para o caso das instalações
de pó da turfa (Eckhoff,1997).

1.2. – Objectivo.
O objectivo principal deste trabalho experimental no domínio das explosões é
caracterização das condições de explosibilidade das misturas de pó de casca de pinheiro
bravo no ar. Tal caracterização de explosibilidade compreende a determinação
experimental da concentração mínima de explosão, pressão máxima de explosão e
velocidade máxima de aumento de pressão do pó de casca de pinheiro bravo em função
dos parâmetros físicos deste.
Será estudado, em particular, o efeito da variação da concentração e da
granulometria do pó para cada um dos parâmetros de explosão referidos anteriormente.
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1.3. – Desenvolvimento de dissertação.
Nesta secção vai-se descrever de uma maneira ligeira o que foi feito em cada um
dos capítulos apresentados:
- No Capítulo 1 faz-se o enquadramento do problema e uma descrição dos
objectivos propostos neste trabalho;
- No Capítulo 2 apresenta-se alguma teoria associada ao estudo que se vai
desenvolver e menciona-se alguma referência bibliográfica relacionada com o trabalho
desenvolvido;
- No Capítulo 3 faz-se a descrição da instalação e dos procedimentos
experimentais utilizados;
- No Capítulo 4 apreseta-se a caracterização química da casca do pinheiro bravo e
mencionam-se as suas aplicações prácticas. Para além disso faz-se a caracterização do
pó da casca de pinheiro bravo utilizado neste estudo;
- No Capítulo 5 faz-se o estudo do efeito da concentração (evolução e velocidade
de aumento da pressão, tempos que caracterizam a explosão e parâmetros de explosão)
e do efeito da explosão sobre a morfologia das partículas;
- No Capítulo 6 refere-se o efeito da granulometria sobre os parâmetros:
concentração mínima de explosão (Cmin), pressão máxima de explosão (PRmax) e
velocidade máxima de pressão;
- No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões deste trabalho experimental e
enunciam-se algumas recomendações práticas referentes à segurança nos locais de
elevado perigo de explosões das poeiras da casca do pinheiro bravo;
- No Anexo apresenta-se a análise de incertezas do procedimento experimental.
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Capítulo 2. - Considerações gerais sobre a explosão
de pós.
2.1. – Introdução.
Nesta secção far-se-ão algumas considerações gerais sobre as explosões e os
incêndios de pós, nomeadamente quanto às definições de termos gerais aplicados neste
tipo de assuntos.
As explosões ocorrem frequentemente em unidades processadoras, como por
exemplo as referenciadas no capítulo anterior, sempre que as poeiras tenham
propriedades combustíveis. Alguns exemplos dessas poeiras são, farinhas de trigo,
milho, soja, cereais, açúcar, arroz, chá, cacau, couro, carvão, madeira, enxofre,
magnésio e outras ligas metálicas.
É necessário porém, que estas estejam dispersas no ar e em concentrações
adequadas. Isto ocorre com mais frequência em pontos das instalações onde haja
moagem, descarga, movimentação e transporte de materiais a granel.
Na Figura 1 (Campos, 1984) estão esquematizados os principais factores que
condicionam a existência e as características duma explosão de suspensões de poeiras.
Estes factores podem-se classificar em quatro grupos, consoante a sua relação com as
características:
-

Do material pulverulento (sua fragilidade ou viscosidade, adesão entre os
grânulos);

-

Da mistura explosiva (poeiras-gás-ar);

-

Do confinamento (tamanho médio das partículas, distribuição dos tamanhos);

-

Das causas inicializadoras da explosão (temperatura média, faíscas
ocasionais).
Essas características são apresentadas com mais pormenor, embora de uma

forma esquematizada, na figura seguinte.
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Causas iniciadoras da explosão
Volume

Duração

Temperatura

Local

Escala
Concentração

Propriedades da mistura explosiva
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Pressão

Gás

Oxidante
Pressão e
Temperatura iniciais

Geometria
Explosão
de
suspensão
de
poeiras
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de
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Obstáculos

Inertes

Aberturas

Poder
Calorífico

Granulometria

Voláteis

Humidade

Massa
específica

Teor em
cinzas

Propriedades das poeiras

Figura 1 – Principais factores condicionantes da existência das características
duma explosão de suspensões de poeiras (Campos,1984).

Características do confinamento e do espaço

Energia
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Na Figura 2 apresenta-se um organograma esquematizando as interacções entre os
diferentes parâmetros conduzentes ao início duma explosão (Campos,1984).
Granulometria
Movimento

Propriedades
mecânicas

Combustível

Impurezas
Concentração

Propriedades
químicas

Estímulo

Relação
comb./
oxidante

Início de
combustão

Propagação

Transição

Natureza

Oxigénio

Temperatura
Humidade

Propriedades
físicas

Coesão

Figura 2 – Organograma da formação de uma explosão de suspensões de poeiras
(Campos, 1984).

Analisando a figura anterior verifica-se que para ocorrer uma dada explosão as
partículas em causa devem conter determinadas propriedades a nível mecânico, químico
e físico. Em seguida enunciar-se-ão algumas dessas propriedades, descrevendo o
contributo destas para a formação de uma explosão.
Uma explosão é uma libertação rápida e abrupta de energia, podendo resultar
numa deflagração ou numa detonação, dependendo da velocidade de reacção e
consoante a velocidade de propagação da frente de chama resultante seja subsónica ou
supersónica (Glassman, 1996). A maioria das explosões de pós resulta em deflagrações.
A energia libertada durante a explosão aumenta a temperatura do sistema tão
rapidamente que existe um aumento proporcional da pressão do sistema, (Hertzberg e
Cashdollar, 1987). Como nas explosões o ar é o meio oxidante e este é constituído
essencialmente por azoto, a variação do número de moles de gás durante a explosão é
pequena e, numa primeira aproximação, a reacção de explosão num sistema fechado
pode ser interpretada em termos da lei dos gases perfeitos. Assim, considerando o
processo de explosão isométrico,

Explosão
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Pmax Tb
=
Po
To
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(1)

onde, To e Po são a temperatura e pressão iniciais do sistema e Tb e Pmax a temperatura e
pressão máxima de explosão.
O conhecimento de alguns dos parâmetros de explosão associados à deflagração
do pó torna-se importante na qualificação do perigo de explosão. Os pârametros que
mais interessa conhecer são a pressão máxima de explosão, a velocidade máxima de
aumento de pressão, a concentração mínima de explosão, a energia mínima de ignição e
a temperatura mínima de ignição (Bartknecht, 1981; Nagy e Verakis, 1983).
Segundo as investigações de autores consagrados (Hertzbeg et al, 1986; Pu et al,
1988; Cashdollar e Chatrathi, 1992 e Dahoe et al, 2001) e as recomendações das normas
ASTM 1226 e ISO 6184/1, os valores reais dos parâmetros de explosão são obtidos
mediante ensaios realizados num reactor de explosão cilíndrico com um volume de 1
m3. No entanto, os ensaios podem ser efectuados de uma forma mais fácil e rápida num
reactor com o volume de 20 L esférico ou aproximadamente esférico, obtendo-se
valores úteis dos pârametros de explosão (Bartknecht, 1981 e Cashdollar e Chatrathi,
1992).
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2.2. – Teoria de propagação de chama em explosões de pós.
A velocidade de propagação de uma chama Sf, numa explosão de pó não se
consegue prever tão facilmente como no caso da explosão de um gás (Eckhoff, 1997).
Na explosão de gases, a velocidade de chama atinge o seu máximo para o valor da
concentração estequiométrica ou perto dela, enquanto que a velocidade de chama, na
explosão de um pó, atinge o máximo para um excesso de pó e só diminui
significativamente para concentrações de pó muito superiores à estequiométrica (Pilão,
2003).
Os pós originam explosões mais destrutivas que os gases porque, em primeiro
lugar, a velocidade de chama é inferior, no caso da explosão de pós, e como
consequência o tempo de explosão é maior provocando impactos totais superiores. Em
segundo lugar, como os sólidos possuem massas volúmicas muito superiores às dos
gases, um dado volume contendo um pó explosivo disperso em ar, pode conter uma
energia maior que o mesmo volume de uma mistura de combustível gasoso mantido
disperso em ar.
A velocidade de chama não é constante e depende de variáveis como, composição
química, tamanho de partículas, concentração de pó, teor de humidade do pó e do estado
de turbulência do gás no qual é disperso o pó.
Para se entender a estrutura da chama e o mecanismo de propagação de chama
numa explosão, considera-se existir uma zona de reacção distinta, ou frente de chama
que se desloca através de uma mistura de combustível/ar. Após a ignição, a frente de
chama, move-se através da nuvem de pó com uma velocidade Sf. Esta velocidade é a
soma de três velocidades, a velocidade devida à expansão dos produtos de reacção Se, a
velocidade devida à alteração do número de moléculas gasosas função da conversão de
reagentes em produtos de reacção Sn, e a velocidade fundamental de queima Su, que se
considera ter um valor constante para uma dada nuvem de pó (Pilão, 2003). Assim, a
mistura de reagentes a jusante da frente de chama desloca-se com uma velocidade que é
a soma de Se e Sn. Logo, a frente de chama entra na mistura não queimada com a
velocidade de queima Su, que determinará a velocidade de produção de energia e a
velocidade de consumo de matéria reagente (Pilão, 2003). A velocidade de queima
deve, portanto, ser encarada como um parâmetro chave na modelação de deflagrações, e
alterações do seu valor influenciarão o desenvolvimento de pressão e consequentemente
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a velocidade máxima de aumento de pressão. A espessura da frente de chama é também
um parâmetro chave neste assunto, uma vez que, a ela se deve o facto de a velocidade
máxima de aumento de pressão ocorrer num instante anterior à pressão máxima durante
a explosão de um pó (Pilão, 2003).

2.2.1. – Propagação unidimensional de chama em nuvens de pós.
Apesar das diferenças existentes entre chamas gasosas e em nuvens de pó, os
resultados experimentais obtidos com vários pós explosivos para a velocidade
fundamental de queima Su, mostram que os conceitos da teoria gasosa se podem aplicar
à combustão de nuvens de pós (Eckhoff, 1997).
Vários investigadores desenvolveram modelos para obtenção de equações
representativas da velocidade fundamental de queima. Eckhoff (1997) apresenta um
resumo de algumas destas teorias. No entanto, um dos modelos mais utilizado e que
melhor representa a explosão de pós carbonáceos é o desenvolvido por Hertzberg et al
(1982). Estes autores, propuseram um modelo para o mecanismo de propagação de
chama através de uma mistura de ar/pó onde estão envolvidos três processos: primeiro,
o aquecimento e desvolatilização das partículas de pó à medida que elas se aproximam e
entram na frente de chama; segundo, a mistura dos voláteis emitidos com o ar no espaço
entre partículas e terceiro, a combustão na fase gasosa da mistura ar/voláteis resultante.
A cada um destes processos foi associada uma constante de tempo característica: de
desvolatilização ( τ d ), de mistura ( τ m ) e de combustão ( τ c ).
O aquecimento e desvolatilização das partículas envolve a combinação complexa
da transferência de calor por condução, convecção e radiação entre os produtos
queimados e os reagentes não queimados. A simplicidade do modelo proposto é
conseguida considerando estes processos implicitamente na velocidade fundamental de
queima Su, que caracteriza a velocidade média de propagação de chama (Hertzberg et

al, 1982)
Uma chama de pó propagando-se à velocidade Su tem uma espessura de frente de
chama δ, definida por δ = α Su , onde α é a difusibilidade efectiva do gás através da
frente de chama. O tempo médio de reacção, para espécies que passam através da zona
de reacção, é limitado pelo tempo de viagem da chama através da espessura de frente de
chama e define-se como,
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τ=

δ
Su

=

α
Su2

(2)

sendo por definição, τ = τ d + τ m + τ c . A maior das constantes de tempo determina qual
o processo controlante do mecanismo de propagação de chama. De acordo com
Hertzberg et al. (1982), o processo de mistura é tão rápido que não representa uma
limitação significativa ( τ m → 0 ). Portanto, serão os valores de τ d

e τ c que

determinarão o processo controlante da propagação de chama.
Este modelo supõe que a onda de desvolatilização progride linearmente a uma
velocidade finita xo, no interior de cada partícula de pó, supostamente esférica. A
velocidade da onda de desvolatilização é normalmente proporcional ao fluxo de energia
introduzido na sua superfície, o qual, para partículas a entrarem na frente de chama, se
considera igual ao fluxo de energia proveniente da chama, dado por Su c ρ (Tb − Tu ) ,
onde c e ρ a são respectivamente o calor específico e a massa volúmica da mistura
reagente não queimada e Tb e Tu as temperaturas dos produtos queimados e dos
reagentes inqueimados. Assim, define-se a velocidade da onda de desvolatilização
como,

xo = kSu c ρ (Tb − Tu )

(3)

onde k é a constante de velocidade do processo de desvolatilização. Segundo esta teoria,
a velocidade de desvolatilização das partículas controla o processo de propagação de
chama para elevadas concentrações de pó, para partículas de grandes dimensões e para
elevadas taxas de reacção (Hertzberg et al, 1986).
Em situações em que as partículas de pó não desvolatilizam completamente com a
passagem da frente de chama, define-se o diâmetro de material não desvolatilizado no
instante t, após a partícula ter entrado na zona de reacção, como D(t ) = Do − 2 xo t onde
Do é o diâmetro inicial da partícula e xot a profundidade de penetração da onda de

desvolatilização.
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Definindo a razão entre os voláteis que realmente contribuem para a propagação
de chama e os voláteis totais existentes no pó por θ, obtém-se a fracção da partícula que
desvolatiliza até ao instante t,

3

⎡D⎤
⎡ 2x t ⎤
θ = 1 − ⎢ ⎥ = 1 − ⎢1 − o ⎥
Do ⎦
⎣ Do ⎦
⎣

3

(4)

O tempo disponível para a geração de voláteis que possam contribuir para a
propagação de chama, é igual ao tempo médio de reacção τ , (Pilão, 2003).

2.2.2. – Propagação de chama em reactores fechados.
O comportamento característico da explosão de pós em reactores fechados é
semelhante ao da explosão de gases em reactores fechados. Assim, a evolução da
pressão em sistemas a volume constante pode ser prevista pela teoria clássica da
combustão. Várias equações têm sido desenvolvidas para descrever a evolução da
pressão com o tempo durante uma explosão confinada. A forma mais conveniente de
começar uma análise teórica no domínio das explosões de pós é considerar a combustão
de uma mistura gasosa uniforme, num reactor esférico, assumindo que:
- A equação de estado para gases ideais é aplicável;
- A ignição é central e a adição de energia associada à ignição forçada é
negligenciável;
- A viscosidade e os calores específicos dos reagentes e produtos de combustão
são iguais e permanecem constantes durante a explosão;
- A velocidade de queima é pequena comparada com a velocidade do som, ou
seja, a pressão é espacialmente uniforme em todo o reactor num dado instante;
- A espessura da zona de reacção que propaga é negligenciável quando comparada
com o raio do reactor (Pilão, 2003).
Lewis e Von Elbe (1961) deduziram uma expressão muito simples que relaciona a
fracção da mistura queimada num reactor esférico fechado com a fracção de aumento de
pressão nesse mesmo reactor,
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(5)

onde Po é a pressão absoluta inicial, P a pressão no instante de propagação t, Pm a
pressão máxima de explosão, mu e mo são respectivamente as massas de reagente não
queimado, que se desloca a jusante da frente de chama, e a massa inicial.
Considerando uma propagação laminar de chama, com os reagentes não
queimados, ou pó disperso, a entrarem sem turbulência na frente de chama temos, pela
definição de velocidade de chama, que os reagentes entram na frente de chama com
uma velocidade igual a menos a velocidade de queima Su. Portanto, pela conservação da
massa a velocidade de consumo de reagentes é dada por,

dmu
= − ρu ASu
dt

(6)

onde dmu/dt é o caudal de gases não queimados que entram na frente de chama, ρu é a
massa volúmica da mistura ar/pó e A a área da frente de chama esférica igual a 4πrf2.
Diferenciando a equação (5) em ordem ao tempo e substituindo a equação (6)
obtém-se para a evolução da pressão com o tempo a seguinte expressão:
( P − Po )
dP
= 4π r f2 ρu Su m
dt
mo

(7)

Numa primeira análise sabendo que o volume do reactor é dado por Vo=Vb+Vu e
admitindo uma compressão “isotérmica” dos reagentes não queimados, onde se
considera Tu constante e igual a To antes da ignição e a temperatura dos produtos de
combustão Tb, constante e igual à temperatura média quando toda a mistura queimou e a
chama atinge as paredes do reactor, pode-se exprimir a massa volúmica ρu , e o raio da
chama rf , em função da pressão pelas expressões:

ρu
P
=
ρ o Po

(8)
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⎡ ⎛ P − P ⎞ ⎛ Po ⎞ ⎤ 3
r f = Ro ⎢1 − ⎜ m
⎟ ⎜ ⎟⎥
⎣ ⎝ Pm − Po ⎠ ⎝ P ⎠ ⎦

(9)

onde Ro é o raio do reactor. Também segundo os mesmos autores, substituindo as
expressões anteriores na equação (7) obtém-se,

⎛ ⎛ Po ⎞ ⎛ Pm − P
dP 3Su ⎛ P ⎞
=
⎜ ⎟ ( Pm − Po ) ⎜⎜1 − ⎜ ⎟ ⎜
dt
Ro ⎝ Po ⎠
⎝ ⎝ P ⎠ ⎝ Pm − Po

2

⎞⎞ 3
⎟ ⎟⎟
⎠⎠

(10)

O valor máximo de dP/dt obtém-se para Pm. Fazendo a substituição chega-se à
velocidade máxima de aumento de pressão,

3S
P
dP
= u ( Pm − Po ) m
dt max
Ro
Po

(11)

Nagy e Verakis (1983) desenvolveram, para o processo “isotérmico “, a seguinte
expressão para uma forma arbitrária do reactor:

2

2 β
3
1
dP α t S u ,r STo Pr Pm 3
(Pm − Po ) 3 ⎛⎜1 − Po ⎞⎟ P (1− β )
=
2
P⎠
dt
V0Tr Po
⎝
2

(12)

onde S é a área superficial do reactor, αt o factor de turbulência, superior à unidade, que
relaciona a velocidade de queima laminar com a velocidade de queima turbulenta, mais
apropriada ao estudo das explosões de pó em que a turbulência inicial, devida à
dispersão do pó no interior do reactor, é elevada e por último, Su,r é a velocidade de
queima no estado de referência de 300 K e 1 atm. Os resultados experimentais,
referentes à queima de misturas gasosas em reactores confinados, mostram que a
velocidade de queima varia um pouco com a pressão e temperatura da mistura reagente
e que, a sua dependência, pode ser empiricamente expressa por (Nagy e Verakis, 1983),

2

⎛T ⎞ ⎛ P ⎞
Su = Su , r ⎜ u ⎟ ⎜ r ⎟
⎝ Tr ⎠ ⎝ P ⎠

β

(13)
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onde β é uma constante empírica que assume o valor de 0 para o processo isotérmico e
0,25 para o processo adiabático.
Considerando To=Tr, Po=Pr, Su,r=Su,o e β=0 e substituindo P por Pm obtém-se a
expressão para a velocidade máxima de aumento de pressão.
Alterando o tratamento isotérmico e passando a adoptar um tratamento adiabático
mais realista, em que a temperatura dos reagentes Tu, e dos produtos de reacção Tb, não
se consideram constantes mas relacionadas com o grau de compressão isentrópico,
aplicam-se as seguintes expressões:
1− 1

γ

⎛ P⎞
Tu = To ⎜ ⎟
⎝ Po ⎠

(14)

1− 1

γ

⎛ P ⎞
Tb = Tm ⎜
⎟
⎝ Pm ⎠

(15)

1

ρu ⎛ P ⎞ γ
=⎜ ⎟
ρo ⎝ Po ⎠

(16)

⎡
⎛ P −P
r f = Ro ⎢1 − ⎜ m
⎢ ⎝ Pm − Po
⎣

1
1 ⎤ 3

⎞ ⎛ Po ⎞ γ ⎥
⎟⎜ ⎟ ⎥
⎠⎝ P ⎠
⎦

(17)

onde γ é o valor médio da razão dos calores específicos a pressão constante e volume
constante dos gases não queimados e queimados, isto é, trata-se da constante adiabática
média dos gases queimados e não queimados.
Substituindo as equações anteriores na equação (7) obtém-se para a evolução da
pressão com o tempo,

dP 3Su
=
dt
Ro

⎡
⎛ P⎞ γ
⎢ ⎛ Po
−
P
P
(
)
⎜ ⎟
m
o 1− ⎜
⎢ ⎝ P
⎝ Po ⎠
⎣
1

⎤
⎞ γ ⎛ Pm − P ⎞ ⎥
⎟
⎟ ⎜
⎠ ⎝ Pm − Po ⎠ ⎥
⎦
1

2

3

(18)
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que é a expressão indicada por Bradley e Mitcheson (1976). Uma vez mais, a
velocidade máxima de aumento de pressão obtém-se para P=Pm. Fazendo esta
substituição, temos para a velocidade máxima de aumento de pressão,

1

⎛P ⎞ γ
3S
dP
= u ( Pm − Po ) ⎜ m ⎟
dt max
Ro
⎝ Po ⎠

(19)

Nagy e Verakis (1983) sugerem, para um reactor não esférico considerando a
compressão adiabática dos produtos de combustão, a seguinte expressão:

2

1
1 ⎡
β
3γ
1
3
dP α t γS u ,r Pr Pm ⎛ 1γ
⎛ Po ⎞ γ ⎤
γ ⎞
=
⎜ Pm − Po ⎟ ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥
2− 1
dt
⎝
⎠ ⎢ ⎝P⎠ ⎥
Vo Po γ
⎣
⎦

2

3

P

3− 2 − β

γ

(20)

que tem em conta o efeito da pressão e temperatura dos reagentes não queimados na
velocidade fundamental de queima e o efeito da turbulência inicial da nuvem de pó
(Pilão, 2003).
Outros modelos têm sido desenvolvidos partindo de abordagens do problema
diferentes. Exemplos disso são, por exemplo, as teorias de Nomura e Tanaka e a de
Ogle et al. cujos resumos podem ser consultados em Eckhoff (1997).
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2.3. - Limites de explosibilidade.
A explosibilidade de um pó é normalmente caracterizada pela sua pressão máxima
de explosão Pmax, pela velocidade máxima de aumento de pressão (dP/dt)max, e pela
concentração mínima de explosão Cmin. Estes parâmetros de explosão são obtidos a
partir de ensaios de explosão realizados em reactores fechados sob uma vasta gama de
concentrações, com a fonte de ignição colocada no centro do reactor.
A utilidade prática do conhecimento do valor da pressão máxima de explosão de
um dado pó, prende-se com a concepção de sistemas onde se manuseiam pós explosivos
ou de bombas de ensaio de pressão ou explosão, enquanto que o valor da velocidade
máxima de aumento de pressão tem a ver com o projecto e construção de sistemas e
aberturas para alívio de sobrepressão (Amyotte et al, 1989).
Uma das relações mais utilizadas para descrever a velocidade máxima de aumento
de pressão é a chamada “Lei Cúbica” que deriva da equação (21) onde Kst é o índice de
deflagração (Bartknecht, 1981),
1
⎛ Pmax
⎞
⎛ dP ⎞
3
V
− 1⎟ Pmax Su = K st
o = 4,84 ⎜
⎜
⎟
⎝ dt ⎠max
⎝ Po
⎠

(21)

A “Lei Cúbica” só é válida para reactores geometricamente similares, se a
espessura de chama for desprezável quando comparada com o raio do reactor e se a
velocidade de queima, como função da pressão e temperatura, for idêntica em todos os
reactores (Eckhoff, 1997). Quando válida, o valor do índice de deflagração Kst, tem sido
empregue para correlacionar resultados entre vários reactores e também para estender os
resultados laboratoriais a situações industriais (Pu et al, 1988).
Assim, o termo “Lei” é questionável na medida que implica considerar este factor
como uma propriedade do pó, o que não é verdade, uma vez que o seu valor depende
das características do ensaio associado ao equipamento com que é obtido,
nomeadamente no que diz respeito ao nível de turbulência inicial da nuvem de pó.
Quando se pretende usar valores de Kst para projectar sistemas de alívio de
sobrepressão, é essencial usar apenas valores de Kst obtidos por ensaios conduzidos com
o nível de turbulência padrão definido pelos métodos standard, ASTM E1225 e ISO
6184/1, especificados para sua determinação (Eckhoff, 1997).

19

Capítulo 2

Investigações sistemáticas realizadas com numerosos pós combustíveis em
reactores de explosão cilíndricos permitem concluir que, o aumento do volume do
reactor conduz a valores de Kst próximos dos valores reais que se conseguem medir
com um reactor esférico de 1 m3 de capacidade (Bartknecht, 1981). Este autor, refere
que existirá um valor mínimo de volume para que um pó combustível desenvolva a sua
velocidade de reacção total e indica o valor de 16 L como o volume mínimo necessário
para assegurar valores dos parâmetros de explosão correlacionáveis com os medidos nos
reactores esféricos de 1m3.
A Figura 3 é um exemplo típico da evolução da razão de pressão

PR = (Pmax − ΔPign ) Pi , definida como a pressão absoluta de explosão normalizada em
relação à pressão inicial do reactor, e da velocidade de aumento de pressão normalizada
com relação ao volume do reactor (dP dt )Vo , com a concentração. A figura mostra
13

que não se observa desenvolvimento de pressão, e portanto de explosão, para
concentrações de pó abaixo de um dado valor. Esta concentração é a concentração
mínima de explosão que neste caso é de cerca de 100 g/m3.
A pressão máxima de explosão e a velocidade máxima de aumento de pressão
correspondem aos picos das curvas correspondentes e são os parâmetros normalmente
usados como indicadores de violência ou gravidade de uma explosão (Amyotte et al,
1989).
Como mostra a equação (11) a força impulsionadora da velocidade máxima de
aumento de pressão é a velocidade fundamental de queima Su. Qualquer variação na
velocidade de queima afecta o desenvolvimento da pressão e, portanto, o valor de

dP/dtmax durante uma deflagração confinada.
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Figura 3 - Explosividade do pó de alumínio no reactor de 20 L usando 2500 J de
ignição. (Cashdollar, 1994).
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2.3.1. - Factores mecânicos.
Nas propriedades mecânicas, que afectam o processo da explosão de suspensões
de partículas, distinguem-se a granulometria e o movimento dessas partículas.

2.3.1.1. - Granulometria.

Uma das características do pó que afecta o desenvolvimento da pressão de
explosão é o tamanho da partícula. Normalmente, os pós mais finos são mais explosivos
que os mais grossos (Bartknech, 1981). Portanto, quando o comportamento explosivo
de pós está a ser estudado é importante realizar os ensaios com partículas de dimensões
inferiores a 40 μm, a fim de se obterem os valores máximos dos dados de explosão.
Em

certas

circunstâncias,

limitações

práticas

poderão

condicionar

a

disponibilidade de baixas granulometrias. Tal aconteceu no presente trabalho, onde por
limitações de disponibilidade de pó, sem se cair na situação de recurso a pós de
proveniências diversas, se trabalhou acima dos 50 μm.

2.3.1.1.1. – Desenvolvimento da explosão.

Como se pode ver na Figura 4, o tamanho da partícula tem uma influência
marcante na violência da explosão (detectável pelo comportamento da velocidade
máxima de aumento de pressão) e uma influência menos pronunciada na pressão de
explosão. Este comportamento deve-se ao facto de o processo de combustão dos
combustíveis sólidos tais como resíduos lenhosos, carvões e plásticos, ser precedido
pela desvolatilização das partículas.
O grau de desvolatilização e a velocidade de desvolatilização das partículas
diminuem com o aumento do seu diâmetro. Para partículas de grandes dimensões a
frente de chama é alimentada apenas pelas suas arestas agudas e regiões superficiais,
sendo a menor contribuição de voláteis provenientes de cada partícula, em parte,
compensada pelo aumento da área superficial. Como resultado, a alteração da
concentração em fase gasosa é pequena o que se traduz numa lenta e progressiva
diminuição da pressão máxima de explosão com o aumento do tamanho das partículas.
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A pressão de explosão cai drasticamente quando o tamanho da partícula atinge
valores “elevados” para os quais não é possível gerar, em fase gasosa, a concentração
mínima de explosão no intervalo de tempo disponível para a passagem da frente de
chama (Casdollar, 1994; Cashdollar, 1998).

Figura 4 - Efeito do tamanho da partícula do desenvolvimento da pressão de explosão
do pó de carvão. (Cashdollar, 1996).

A diminuição da velocidade de desvolatilização é a responsável pela acentuada
diminuição da velocidade de aumento de pressão com o aumento do tamanho da
partícula. A fracção de matéria não desvolatilizada aumenta com o aumento do tamanho
das partículas e esta funciona como um absorvedor de parte da energia proveniente da
frente de chama, o que reduz o fluxo efectivo de energia que alimenta a onda de
desvolatilização. Esta redução provoca uma acentuada diminuição da velocidade
fundamental de queima de que depende a violência da explosão como mostra a equação
(12).
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2.3.1.1.2. – Concentração mínima de explosão.

Ishihama, conforme referido por Enomoto e Matsuda (1986), desenvolveu a
seguinte equação para estimar a concentração mínima de explosão de carvões,

CME = 2 × 10 6 d c2, 5 + 4, 4 × 10 6 VOL−3, 5 + 15

(22)

onde,

CME - concentração mínima de explosão, g/m3;
dc - diâmetro médio da partícula, cm;
VOL - conteúdo de voláteis, v/v %.

A equação mostra que, à medida que o diâmetro da partícula diminui a
importância do primeiro termo também diminui e que, a concentração mínima de
explosão se torna independente do diâmetro da partícula para valores inferiores a 50

μm.
A influência do diâmetro da partícula no valor da concentração mínima de
explosão assume, normalmente, um comportamento como o apresentado na Figura 5
(Hertzberg e Zlochower, 1990).

Figura 5 - Influência do diâmetro da partícula na concentração mínima de
explosão do pó de carvão de Pittsburgh. (Hertzberg e Zlochower, 1990).
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A região inicial plana mostra que a concentração mínima de explosão para as
partículas finas é praticamente independente do diâmetro da partícula. À medida que as
partículas vão aumentando de tamanho, aparece, acima de um dado diâmetro a que se
chama característico, uma dependência da concentração mínima de explosão em relação
ao diâmetro, após o que, a concentração mínima de explosão aumenta rapidamente com
o diâmetro até se atingir um diâmetro crítico, acima do qual o pó é essencialmente não
explosivo.
Convém pois realçar estes dois diâmetros de partículas, o diâmetro característico
acima do qual passa a haver uma dependência da concentração mínima de explosão com
o tamanho das partículas e o diâmetro crítico, dimensão de partículas acima da qual
deixa de haver explosão, qualquer que seja a concentração de pó utilizada. Hertzberg e
Zlochower (1990) estudaram os pós de polimetilmetacrilato e de carvão betominoso de
Pittsburgh obtendo valores de diâmetros característicos de 100 μm e 50 μm
respectivamente. Cashdollar (1994) indica diâmetros característicos de 20 μm e 15 μm
para os pós de alumínio e ferro respectivamente.
Este comportamento tem a ver com o mecanismo de propagação de chama, que
para muitos pós, se deve à combustão em fase gasosa dos voláteis emitidos pelas
partículas aquecidas até ao ponto de desvolatilização ou de pirólise, sendo a queima do
resíduo carbonoso de somenos importância para os intervalos de tempo característicos
das explosões de pós (Cashdollar et al, 1988; Hertzberg e Zlochower, 1990).
Há, no entanto, alguns pós para os quais a propagação de chama se processa
através da oxidação directa à superfície das partículas, como é o caso dos metais
(Hertzberg et al, 1992), não sendo porém objecto de estudo no presente trabalho, pelo
que não se farão quaisquer mais referências a esta área das explosões de pós.
A parte plana da curva até ao diâmetro característico deve-se à completa
desvolatilização das partículas finas. Portanto, são os voláteis combustíveis totais
provenientes das partículas finas e a reacção dos hidrocarbonetos desvolatilizados,
queimando homogeneamente na fase gasosa, que determinam a concentração mínima de
explosão. O aumento exponencial da curva, que se verifica a partir do diâmetro
característico, deve-se ao facto de as partículas se tornarem demasiado grandes para que
o processo de desvolatilização se complete na zona da frente de chama, passando o
processo a ser controlado pela velocidade de desvolatilização. Como para as partículas
maiores, apenas a superfície das partículas sofre desvolatilização com a passagem da
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frente de chama, é necessário fornecer uma maior massa de pó afim de gerar a
concentração mínima de voláteis combustíveis na fase gasosa.
Hertzberg e Zlochower (1990) mediram a perda de massa de partículas de carvão
durante a sua exposição a um fluxo de laser de 200 W/cm2 e verificaram que a perda de
massa aumenta com o tempo de exposição até se atingir o conteúdo máximo de voláteis.
Fotografias microscópicas tiradas às partículas, para diferentes tempos de exposição,
confirmam que o processo de pirólise prossegue na forma de uma onda de
desvolatilização que começa no topo da superfície exposta e que se propaga através da
partícula até se obter um resíduo de carvão totalmente desvolatilizado.
Cashdollar et al (1988) mediram a concentração mínima de explosão de vários
carvões, “gilsonite”, e várias misturas de polietileno e grafite em ar mediante ensaios
realizados no reactor semi-esférico de 20 L, usando energias de ignição de 2500 J.
Mediram também o conteúdo de voláteis destes materiais usando o método da pirólise
por laser e concluíram que, quanto maior era o teor em voláteis, menor era o valor da
concentração mínima de explosão do pó. Hertzberg et al (1992), num outro trabalho,
onde estudaram a explosibilidade de pós explosivos vulgarmente empreges no fabrico
de munições militares, chegaram à mesma conclusão.
Estes resultados confirmam que o mecanismo de propagação de chama assumido
para a explosão de pós combustíveis se deve à combustão homogénea dos voláteis em
fase gasosa. Assim, como se pode ver pela Figura 6, verifica-se que existe uma relação
linear entre o inverso da concentração mínima de explosão e o teor em voláteis
(Casdollar et al, 1988 e Hertzberg et al, 1992).
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Figura 6 - Relação entre o inverso da concentração mínima de explosão e o teor
em voláteis. (Cashdollar et al, 1988).

2.3.1.2. - O movimento das poeiras.

O movimento da poeira depositada ao longo do tempo nos mais diversos locais de
uma dada unidade industrial e colocada em suspensão na presença de uma fonte de
ignição com energia suficiente para uma primeira deflagração, poderá facilitar a
explosão, causando vibrações subsequentes pela onda de choque entretanto criada. Isto
fará com que mais pó depositado entre em suspensão e mais explosões aconteçam, cada
qual mais devastadora que a anterior.
O resultado final da explosão (a energia, a pressão máxima, a percentagem de
material utilizado, etc.) e as suas características (a velocidade dP/dt, o coeficiente de
deflagração Kst , a razão da pressão PR, etc.) dependem essencialmente dos parâmetros
da reacção em cadeia acima indicada (intervalos temporais entre as explosões
consecutivas, incremento da sua energia, etc.). Os últimos estão definidos em grande
parte pelos factores dimensionais do pó (tamanho médio e a forma das partículas,
adesão mecânica entre elas, etc.), mas também pelos factores físicos e químicos do
ambiente (temperatura, pressão, composição química da atmosfera, etc.). Todos estes
factores definem eventualmente a intensidade dos movimentos das poeiras e a cinética
da explosão daí decorrente.
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2.3.2. - Factores químicos.
2.3.2.1. - Concentração.

A mistura de pó e ar sob forma de nuvem é caracterizada pela quantidade de
material em suspensão dentro da faixa de explosividade, suas características e pelas
condições ambientais. O grau de concentração é a quantidade de material em suspensão
em g/m3, dentro de uma faixa possível de explodir. Definem-se limites de explosividade
superior e inferior abaixo ou acima dos quais não ocorre explosão. A concentração
limite inferior de inflamação entende-se o valor da concentração abaixo da qual não
poderá existir inflamação, ou tendo esta existido localmente não se verificou a
propagação da chama. O seu valor é bastante difícil de obter com precisão devido
principalmente à presença das forças de gravidade, as quais conjuntamente com as
diferenças de tamanho e forma das partículas, fazem com que a suspensão se
estratifique e com que as particulas se aglomerem entre si, acabando por depositar. Daí
que na literatura se encontrem múltiplos valores para as mesmas condições (Campos,
1984).
As misturas ar/pó são explosivas apenas acima de uma determinada concentração
de pó. É interessante notar que para um largo número de pós o limite inferior de
explosividade, de particular importância para as aplicações industriais, se situa entre 20
e 100 g/m3, enquanto que, o limite superior é da ordem de grandeza de vários kg/m3.
Cashdollar (1996) estudou, no reactor semi-esférico de 20 L a explosão do polietileno e
do carvão betuminoso de Pittsburgh a concentrações elevadas, concluindo que estes pós
explodem até concentrações da ordem dos 4000 g/m3.
Um resumo da evolução da pressão com a concentração para pós de carvão
betuminoso, polietileno e para o gás metano, está representado na Figura 7, (Cashdollar,
1998).
Contrariamente ao metano, que evidencia um limite superior de explosibilidade,
os dois pós não evidenciam qualquer limite superior de explosibilidade continuando a
verificar-se o desenvolvimento de pressão com o aumento da concentração de pó.
A análise termodinâmica da evolução da temperatura e pressão adiabáticas
durante a explosão, prevê uma diminuição destas duas grandezas para elevadas
concentrações de pó. Esta diminuição deve-se ao facto de a mistura se tornar não
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explosiva quando o combustível se encontra em grande excesso em fase gasosa
(Hertzberg et al, 1986).
O metano apresenta um comportamento para o desenvolvimento da pressão de
explosão com o aumento da concentração que segue as previsões termodinâmicas,
enquanto que, o mesmo não se verifica com os dois pós. Os resultados experimentais
mostram que a pressão e temperatura de explosão, no caso da explosão de pós, tendem a
manter os seus picos à medida que a concentração de pó aumenta, em vez de
diminuírem como prevê a teoria da explosão de misturas gasosas.

Figura 7 – Comparação entre a pressão de explosão dos pós de carvão betuminoso do
polietileno e gás metano. Resultados obtidos com o reactor semi-esférico de 20L.
(Cashdollar, 1998).

As diferenças encontradas entre as previsões termodinâmicas e os resultados
experimentais são atribuídas a limitações na velocidade de desvolatilização das
partículas sólidas que não foram contabilizadas na teoria de explosão de misturas
gasosas. A teoria termodinâmica assume uma desvolatilização completa do pó durante a
combustão, no entanto, na prática não é possível desvolatilizar completamente o pó, no
tempo disponível até à passagem da frente de chama, de forma a originar em fase gasosa
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uma mistura com um excesso de combustível tão grande que a torne não explosiva
(Hertzberg et al, 1986). Este comportamento é característico de todas as chamas de
sistemas heterogéneos e distinto do comportamento das chamas em sistemas
homogéneos como é o caso das misturas gasosas (Hertzberg et al, 1986).

2.3.2.2. - Natureza das poeiras.

Os parametros que caracterizam estas poeiras são: a composição química das
partículas e de ambiente em que eles se encontram; concentração das partículas e o seu
tamanho médio; a forma geométrica das partículas e a razão entre a sua superfície e
volume.
Na Tabela 1 apresenta-se vários tipos de poeira e respectivas concentrações limite
de inflamação
Nesta tabela verifica-se que as poeiras provenientes de substâncias tais como de
polietileno, PV Buyral e derivados de resinas epóxidas apresentam uma concentração e
limite de inflamação muito baixo (20 g/m3), o que traduz um acrécimo de
periculosidade. Da mesma tabela observa-se que as poeiras derivadas de serraduras
apresentam uma concentração limite que é necessário ter linha de conta.

Tabela 1 – Concentrações limite inferiores de inflamação indicativas para
suspensões de varias partículas correntes (Campos, 1984).

Natureza das poeiras
Carvão

Concentração limite de
inflamação [g/m3]
40 a 60

Cereal

40 a 80

Polietileno

20

PV Butyral

20

Resinas epóxidas

20

Farinha

50

Serradura

35
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2.3.3. - Factores físicos.
Os requisitos para que uma explosão ocorra são a existência simultânea de um
combustível, de um oxidante (normalmente o ar) e de uma fonte de ignição adequada.
Isto é o chamado “triângulo de fogo”. O combustível pode ser qualquer material capaz
de reagir rapidamente e exotermicamente com o meio oxidante. Neste caso, o
combustível é um pó. Para que um pó expluda, este tem de ser disperso no ar dentro de
uma dada gama de concentrações e ao mesmo tempo tem de estar presente uma fonte de
ignição (Cashdollar, 1998).

2.3.3.1. - Fontes de energia de ignição.

As fontes de energia de activação são definidas como sendo quaisquer elementos
do sistema que possam causar uma centelha que se situe dentro dos padrões de
inflamabilidade. Outras fontes podem surgir ainda devido a cargas electrostáticas
variadas. Por exemplo, podem ser as inerentes ao processo de produção, onde existe a
libertação de pós. Podem também resultar do sistema de movimentação de materiais ou
do sistema de ventilação. Nestes sistemas podem aparecer faiscamentos ocasionados
pelos elementos eléctricos de accionamento e de comando mal isolados. Por fim, o
faiscamento pode ser até motivado por atrito entre partes metálicas, tais como rotores e
estatores de motores e ventiladores. São ainda de considerar situações de impactos
acidentais entre peças e ferramentas, quer devidos a condicionamentos dos processos de
fabricação e tecnológicos que não foram devidamente ponderados, ou por causas
acidentais, como é o caso da queda de ferramentas ou pequenos componentes
mecânicos ou acessórios.
A pré-condição necessária para determinar quando é que uma chama se pode
propagar livremente num dado sistema é a presença de uma onda de combustão inicial.
O fracasso da propagação de chama numa dada experiência, pode ser explicado como
sendo devido à presença de uma mistura não explosiva com a concentração para lá dos
limites de explosibilidade, desde que exista a certeza de que a fonte de ignição utilizada
é suficientemente forte para iniciar uma potencial onda de combustão. A energia
libertada pela fonte de ignição tem de ser tão forte quanto o necessário para assegurar
que o resultado é independente da energia de ignição, mas ao mesmo tempo não sendo
excessivamente forte de forma a não sobre-induzir pressões e temperaturas que levem a
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interpretações erróneas sobre o início e consequente desenvolvimento de reacções de
explosão. Só assim se pode assegurar que a concentração mínima de explosão seja
independente da energia de ignição utilizada na sua determinação experimental.
No entanto, a avaliação e ponderação de todos estes aspectos é bastante complexa,
sendo quase obrigatória a comparação de comportamentos e resultados experimentais
entre reactores de pequena capacidade (20 L) e o reactor de 1 m3, como procedimento
correcto e adequado à determinação dos valores de energia de ignição ideais (Going et

al, 2000; Cashdollar e Chatrathi, 1992).
Como se pode ver na Figura 8, o valor da concentração mínima de explosão
obtido com o reactor esférico de 1 m3 é independente da energia de ignição, enquanto
que a concentração mínima de explosão diminui com o aumento da energia de ignição
quando se trabalha com o reactor semi-esférico de 20 L. Por outro lado, os valores da
concentração mínima de explosão obtidos com o reactor semi-esférico de 20 L, quando
se usa uma energia de ignição de 2500 J são semelhantes aos obtidos com o reactor
esférico de 1 m3, pelo que esta é a energia normalmente recomendada para trabalhar
com o reactor de 20 L.
O valor da concentração mínima de explosão é representado pela assíntota vertical
à curva da energia de ignição em função da concentração e o aparecimento de uma nova
curvatura para os valores mais elevados de energia de ignição é indicativo da utilização
de energias de ignição demasiado elevadas para o volume do sistema em estudo e que
conduziram eventualmente a situações de sobre-indução. Cashdollar e Chatrathi (1992)
confirmaram este comportamento para os pós de carvão betuminoso de Pittsburg e
“gilsonite”, obtendo valores da ordem dos 80 g/m3 e de 35 g/m3 para a concentração
mínima de explosão dos respectivos pós. O mesmo comportamento foi obtido por
Hertzberg et al (1986) num estudo efectuado com polietileno, carvão de Pittsburgh e
metano, obtendo concentrações mínimas de explosão de 35 g/m3, 90 g/m3 e 4,9 %(v/v)
para cada pó respectivamente e para o metano.
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Figura 8 – Efeito da energia de ignição na concentração mínima de explosão.
(Cashdollar e Chatrathi, 1992)

2.3.3.2. - Concentração de oxigénio.

A presença de oxigénio que é definida como a concentração mínima para a
combustão total da massa de pó. Quanto maior for a concentração de oxigénio, maior
será probabilidade de ocorrer uma explosão.
Uma das formas mais eficientes de prevenir uma explosão de pó é criar uma
atmosfera inerte. Como é intuitivamente esperado, a violência de uma explosão de pó
diminui com a redução do conteúdo de oxigénio do gás em que é disperso o pó. A
redução da concentração de oxigénio para níveis inferiores ao atmosférico, dificulta o
início de uma explosão. Reduções elevadas, resultam na inibição completa da
propagação de chama. A concentração mínima de oxigénio é a concentração abaixo da
qual uma explosão não ocorre (Cashdollar et al, 1998).
Wiemann (1987) investigou a influência do conteúdo de oxigénio do gás no valor
da pressão máxima e da velocidade máxima de aumento de pressão, obtidos durante a
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explosão de pó de carvão num reactor fechado de 1 m3. Os resultados mostram que
ambos os parâmetros diminuem com a descida do conteúdo de oxigénio e que a zona da
concentração de pó explosiva é constrangida, em particular, no lado rico da mistura.
Mostram ainda que a redução da pressão máxima é aproximadamente proporcional à
redução do conteúdo de oxigénio, como era esperado dos conceitos termodinâmicos, e
que a velocidade de aumento de pressão é fortemente afectada pela variação da
concentração de oxigénio da atmosfera oxidante, o que reflecte a forte influência do teor
deste comburente na cinética do processo de combustão.
Nagy e Verakis (1983) estudaram o efeito da concentração inicial de oxigénio na
atmosfera sobre o valor da pressão máxima desenvolvida pela explosão de vários pós,
concluindo que, geralmente, uma pequena redução da concentração de oxigénio
relativamente à do ar, provocava uma diminuição moderada na pressão máxima de
explosão, mas que, à medida que se aproximava a concentração de oxigénio limitante, a
pressão máxima de explosão diminuía rapidamente. Concluíram ainda que, a velocidade
de aumento de pressão diminuía quase sempre linearmente com a diminuição da
concentração de oxigénio.
A influência do conteúdo de oxigénio do gás oxidante no valor da concentração
mínima de explosão de pó de carvão, com alto teor em voláteis, foi estudada por
Hertzberg e Cashdollar (1987). Estes autores concluíram que, para partículas com
dimensões inferiores a 10 μm, a redução do teor de oxigénio provocava apenas um
aumento moderado da concentração mínima de explosão, enquanto que, quando o
tamanho da partícula aumentava, a influência da redução do conteúdo de oxigénio
provocava um rápido incremento do valor da concentração mínima de explosão.

2.3.3.3. - Humidade.

Sabe-se que quanto maior for humidade do material bem como a do ar, mais
difícil se torna a deflagração do mesmo, pois a água residual ao evaporar, empobrece o
ambiente, diminuindo a concentração de oxigénio existente. Quanto mais seco, porém,
mais susceptível fica (Campos, 1984). Mesmo que o processo de ignição seja iniciado,
pode inibir-se devido ao efeito da modificação da atmosfera pelos vapores emitidos no
curso da combustão do material húmido.
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2.3.3.4. - Temperatura.

A temperatura mínima de ignição é a temperatura a partir da qual pode ocorrer a
combustão da poeira e não poderá ser alcançada em situações normais. Uma flutuação
da temperatura fora do normal pode ocorrer devido aos factores aleatórios indicados
acima (os de faiscamento) ou pelo uso controlado da fonte da ignição (nas condições
experimentais do reactor).
Alguns resultados indicativos da temperatura de auto-inflamação no ar, referentes
a partículas correntes, são apresentados na Tabela 2 (Campos, 1984).

Tabela 2 – Temperaturas de auto-inflamação indicativas para suspensões de várias
partículas correntes (Campos, 1984).

Natureza das poeiras

Temp. de auto-inflamação (ºC)

Carvão

530 a 610

Cereal

400 a 480

Polietileno

410

PV Butyral

390

Resinas epóxidas

530

Farinha

450

Serradura

430

A mudança de incêndio para explosão pode ocorrer facilmente, desde que poeiras
que se encontravam depositadas nas imediações do fogo, entrem em suspensão e levem
à obtenção de uma mistura gás sólido com concentração mínima de explosão, sendo
este um ingrediente necessário para o desencadeamento das subsequentes explosões.
Ao contrário, se as poeiras em suspensão causarem uma explosão, as partículas de
poeira que estavam a queimar podem sair da suspensão e espalhar o fogo, deixando de
haver explosão e passando a haver um regime de propagação de uma frente de chama, a
velocidades relativemente lentas. Poderá entar acontecer que esta frente de chama
chegue a uma nova região com concentrações de partículas dentro dos limites de
explosão voltando a aparecer condições para o reaparecimento de novas explosões.
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Nestes termos os danos podem ser consideravelmente maiores que no caso descrito no
parágrafo anterior.

2.3.3.5. - Deflagração e detonação.

Uma explosão é uma libertação rápida e abrupta de energia, podendo resultar
numa deflagração ou numa detonação, dependendo da velocidade de reacção e
consoante a velocidade de propagação da frente de chama resultante seja subsónica ou
supersónica (Glassman, 1996).
Deflagração é o fenómeno de explosão que ocorre com velocidade de propagação
da chama, situada no intervalo de 1 a 100 m/s, e é o que acontece com maior frequência
nas indústrias. Detonação é o fenómeno de explosão em que a velocidade de
propagação da chama é igual à velocidade do som ou superior dela (onda de choque),
podendo chegar aos 1000 m/s. No caso da explosão em cadeia, a deflagração inicial
poderá evoluir para detonação nas fases posteriores. A velocidade de propagação da
chama não é constante e depende de factores como a composição química do pó e do
oxidante, o calor de combustão, o teor em humidade e a granulometria das partículas.
Além disso, a velocidade de propagação da chama dependerá da turbulência do gás na
qual a poeira está dispersada, porque o aumento da turbulência conduz ao aumento da
velocidade da chama (Campos, 1984).
A determinação teórica da temperatura de auto-inflamação de poeiras é bastante
complexa, devido à existência de particulas sólidas de formatos diferentes em
movimento numa suspensão. Os métodos experimentais utilizados para a determinação
da temperatura de auto-inflamação de suspensões de poeiras em gases, consistem
geralmente na sua passagem numa câmara de combustão cujas paredes, ou zonas
interiores, estejam previamente aquecidas e mantidas a uma temperatura constante
(Pilão, 2003). Assim a mistura bifásica é aquecida, e uma vez registadas as temperaturas
no seu interior poder-se-á, pela observação da formação da chama e da sua propagação,
determinar a temperatura de auto-inflamação nestas condições. De notar que a
temperatura de auto-inflamação depende de entre outros factores, da natureza das
poeiras, da sua riqueza em voláteis e do teor em oxidante do gas transportador (Campos,
1984).
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A maioria das explosões de pós resulta em deflagrações. A energia libertada
durante a explosão aumenta a temperatura do sistema tão rapidamente que existe um
aumento proporcional da pressão do sistema, (Hertzberg e Cashdollar, 1987). Como nas
explosões o ar é o meio oxidante e este é constituído essencialmente por azoto, a
variação do número de moles de gás durante a explosão é pequena e, numa primeira
aproximação, a reacção de explosão num sistema fechado pode ser interpretada em
termos da lei dos gases perfeitos. Assim, considerando o processo de explosão
isométrico:
Pmax Tb
=
Po
To

(23)

onde, To e Po são a temperatura e pressão iniciais do sistema e Tb e Pmax a temperatura e
pressão máxima de explosão. O conhecimento de alguns dos parâmetros de explosão
associados à deflagração do pó torna-se importante na qualificação do perigo de
explosão. Os pârametros que mais interessa conhecer são a pressão máxima de
explosão, a velocidade máxima de aumento de pressão, a concentração mínima de
explosão, a energia mínima de ignição e a temperatura mínima de ignição (Palmer,
1973; Bartknecht, 1981; Nagy e Verakis, 1983).
Segundo as investigações de autores consagrados (Hertzbeg et al, 1986, Pu et al,
1988, Cashdollar e Chatrathi, 1992 e Dahoe et al, 2001) e as recomendações das normas
ASTM 1226 e ISO 6184/1, os valores reais dos parâmetros de explosão são obtidos
mediante ensaios realizados num reactor de explosão cilíndrico com um volume de 1
m3. No entanto, os ensaios podem ser efectuados de uma forma mais fácil e rápida num
reactor com o volume de 20 L esférico ou aproximadamente esférico, obtendo-se
valores úteis dos pârametros de explosão (Bartknecht, 1981; Cashdollar e Chatrathi,
1992).
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Figura 9 - Curva característica do desenvolvimento de pressão durante a explosão de pó
de carvão com a concentração de 0,5 kg/m3, no reactor de 20 L.
(Hertzberg e Cashdollar, 1987).

Um exemplo típico do comportamento da pressão durante a explosão de um pó
centralmente activado num reactor fechado, esférico ou aproximadamente esférico,
encontra-se representado na Figura 9.
A pressão máxima de explosão corresponde ao pico da curva e a velocidade de
aumento de pressão corresponde ao declive máximo na zona de elevação da curva e
como se constata, com esta metodologia de um único ensaio, obtêm-se dois parâmetros
característicos do processo de explosão.
Os ensaios para determinar os parâmetros de explosão de um dado pó consistem
em dispersar uniformemente uma amostra desse pó, num dado volume e registar a
evolução da pressão e temperatura durante a explosão. Variáveis como granulometria,
concentração de pó, composição da atmosfera oxidante, temperatura e pressão inicial,
podem ser alteradas afim de se avaliar o seu efeito nas características explosivas do pó
em estudo.
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2.4. – Resumo histórico de explosões ligadas a bio-pós.
Embora os registos destes tipos de explosões e dos seus respectivos métodos
controlo datem de 1785, ainda hoje continuam a produzir-se graves acidentes.
Quando em 1785 explodiu um moinho de farinha em Turim, primeira explosão de
que se tem conhecimento (Nagy e Verakis, 1983), tinha-se em Portugal fundada há
cinco anos a Academia das Ciências de Lisboa e haviam decorrido quase trinta anos
desde o grande terramoto. Nessa altura não era a explosão nem de um silo nem de um
sistema de transporte pneumático, mas sim uma explosão derivada de uma suspensão de
poeiras, idênticas às que se transportam nesses sistemas (Campos, 1984).
O início do estudo deste tipo de explosão, assim como o da combustão em geral,
data do século XVIII, tendo as autores da época utilizado sobretudo gases combustíveis.
Em 1816, Davy, famoso pela sua lâmpada, já se preocupava com a influência das
paredes na velocidade de propagação de chama, tendo em vista uma maior segurança
nas minas de carvão, aonde se formam nuvens de poeiras com risco de explosão,
infelizmente já bem conhecido nessa altura. De referir aqui também os trabalhos
realizados em 1880 por Benevides, como sendo os primeiros em Portugal sobre este
assunto (Campos, 1984).
Mas o verdadeiro estudo do problema de explosões em misturas bifásicas começa
em 1882, na Escola de Farmácia de Paris, com Berthelot e Vieille, e paralelamente na
Escola de Minas, também de Paris, com Mallard e Le Chatelier. Eles escreveram que
nenhuma explosão podia ser atribuída à acção isolada do pó de carvão, causando um
atraso no reconhecimento do perigo de explosão de pó de carvão, neste país, por muitos
anos (Nagy e Verakis, 1983).
Só em 1894, a “Royal Comission” em Inglaterra estabelece conclusivamente que
o pó de carvão, sem a presença de metano, pode originar perigosas explosões (Nagy e
Verakis, 1983). A maioria da investigação e estudos sobre a explosibilidade de outros
pós industriais seguiu-se ao reconhecimento do perigo de explosão do pó de carvão. A
formação da “National Fire Protection Association” em Inglaterra em 1896,
impulsionou o reconhecimento do perigo de explosão de pós industriais. Um comité,
sobre perigo de explosão de pós, foi formado pela NFPA em 1922, cujo trabalho
resultou no largo conhecimento da prevenção e controlo das explosões de pó em
operações e instalações industriais.

39

Capítulo 2

Nos Estados Unidos o estudo das explosões começou alguns anos mais tarde do
que na Europa, por volta de 1910, como consequência dos acidentes nas minas de
carvão. Foi nessa altura criado o “Bureau of Mines”, o qual tem até hoje centralizado e
sistematizado todos os estudos sobre estes problemas. O trabalho deste centro é
alargado às explosões industriais em 1936 e desde contribuiu para o conhecimento
obtido até hoje, sobre as explosões de pós. Hoje em dia este centro tem a designação de
“National Institute for Occupational Safety and Health, Pittsburg Research LaboratoryNIOSH”.
Com o fim de estabelecer a hierarquia entre factores que provocam explosões das
poeiras, foram feitos alguns estudos estatísticos que se apresentam em seguida, onde se
mostram quais as principais causas e locais de acidentes. Segundo Bartknecht (1984) a
maior percentagem das principais causas verificam-se em poeiras de madeira, cereais e
forragens (Tabela 3) e que estas explosões ocorram sobretudo em silos, depósitos e
moinhos (Tabela 4), tendo-se baseado o seu estudo em 4000 acidentes verificados na
Alemanha entre 1960 e 1972.

Tabela 3 – Percentagem de acidentes em função da natureza das poeiras, segundo
Bartknecht (1984).

Natureza das poeiras

Percentagem de acidentes
[%]

Madeira (serradura)

34,5

Cereais e forragens

28,2

Plásticos

12,6

Carvão e turfas

10,9

Metais

10,4

Outros

3,5
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Tabela 4 – Percentagem de acidentes em função do local para os dois tipos de
indústrias indicadas, segundo Bartknecht (1984).
.

Equipamento

Repartição dos
acidentes [%]

Silos e depósitos

45

Filtros

13,8

Secadores

11,7

Fornos

11,6

Trituradores

8,3

Outros

10

Cerealíferas,

Moinhos

28,6

alimentares

Silos

24,5

e de

Ciclone e elevadores

22,5

forragens

Secadores

10,2

Outros

14,3

Tipo de indústria

Madeira

Nos U.E.A., segundo Bluhm (1984), continuam desconhecidas as causas
de 62% dos acidentes ocorridos entre 1958 e 1975, em instalações cerealíferas e
alimentares, Figura 10. Entre as causas supostas conhecidas encontram-se com as
maiores percentagens: as operações de solda e de corte de materiais (10%), os
fenómenos de fricção em elevadores (8,8%), o fogo de origem diferente das
operações de solda e corte (8%) e os sistemas eléctricos (4,4%). Quando à
localização da primeira explosão, Figura 11, para além de ser desconhecida em
69% dos casos, é nos elevadores de alcatruzes (19%) que se originam com maior
frequência. Estes estudos foram baseados em relatórios relativamente precisos
feitos para 216 casos de 1958 a 1977 dos quais resultaram 148 mortos e 478
feridos, para além dos enormes prejuízos materiais.
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Figura 10 – Causas de primeira explosão em estações elevatórias de instalações
industriais cerealíferas e alimentares (Campos, 1984).

Figura 11 – Localização da primeira explosão em estações elevatórias de
instalações industriais cerealíferas e alimentares (Campos, 1984).
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Capítulo 3. - Instalação e ensaios experimentais.
3.1. – Instalação e procedimento experimental.
São inúmeros os problemas que se levantam à realização dum estudo laboratorial
neste domínio tecnológico, em virtude de, por um lado conhecerem-se mal os
parâmetros em jogo, e por outro lado pelas dimensões que as montagens teriam de ter,
para corresponderem minimamente à realidade.
Com vista à sua realização práctica desde cedo se hierarquizaram os três principais
problemas:
- Gerar a suspensão das poeiras;
- Inflamá-las;
- Observar a evolução da chama e medir a sobrepressão formada, a qual será tanto
maior quanto mais estanque fôr a câmara de explosões.
Dos sistemas de inflamação utilizados é, sem dúvida, a faísca eléctrica o mais
difundido em virtude da sua comodidade e segurança, para além da possibilidade de se
ter uma ideia precisa da sua duração, da tensão nos eléctrodos e da energia libertada. No
entanto não é o único meio, e em muitas instalações utilizam-se, com fins específicos,
fios e filmes incandescentes, jactos de ar a altas temperaturas e detonadores.
Neste trabalho, o estudo experimental da explosibilidade do pó da casca do
pinheiro bravo foi feito no reactor semi-esférico de 20 L de Bureau of Mines, construído
para o estudo da explosão do pó de cortiça (Pilão, 2003) e instalado no Laboratório de
Combustão da Unidade de Térmica Industrial – CETERM - do Instituto de Engenharia
Mecânica e Gestão Industrial - INEGI.
O reactor de explosão de 20 L consiste num vaso fechado semi-esférico com um
volume interno próximo de 20 L (ASTM E1515). No presente caso, após a construção o
seu volume foi quantificado por recurso à medição da massa de água que estava contida
no seu interior obtendo-se o valor de 22,7 L (Pilão, 2003). Este reactor foi projectado
seguindo as especificações indicadas na norma ASTM-1515. Desenhos, a uma escala
menor, dos cortes vertical e horizontal do reactor de explosão encontram-se
representados na Figura 12, permitindo uma rápida apreciação da sua disposição
construtiva.

43

Capítulo 3

Figura 12 - Cortes vertical e horizontal do reactor semi-esférico de 20 L de
capacidade (Cashdollar, 1998).

A espessura da parede quer na virola quer nos fundos torisféricos é de 12 mm e a
tampa que constitui o fundo superior é fechada com 6 parafusos de aço inox M 16.
O fundo torisférico inferior está soldado à virola. Duas janelas laterais e uma
superior em quartzo ou em alternativa em safira permitem visualizar o desenrolar da
deflagração do pó. No caso presentes estavam colocados discos em aço, ou seja, não
havia visualização do desenrolar da combustão. O sistema de dispersão consiste numa
tubeira ou bucal perfurado situado no fundo do reactor sobre o qual se coloca a amostra
de pó a testar, conforme se pode visualizar na mesma Figura 12. O ar de dispersão da
amostra provém de um reservatório anexo de 16 L que está ligado ao reactor por uma
tubagem de ¾”. Na linha do ar de dispersão existe uma electroválvula que activa o
sistema de dispersão e uma válvula de retenção. Uma fotografia do reactor construído,
com base no projecto desenvolvido, e com o qual se realizaram os ensaios de explosão
pode ver-se na Figura 13.
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Figura 13 - Reactor de explosão semi-esférico com 22,7 L de capacidade.

3.1.1. – Medição da concentração de pó.

A preparação do pó de casca de pinheiro bravo para os ensaios de explosões foi
realizada, numa fase inicial (moagem) no Instituto Superior de Engenharia do Porto, e
numa fase mais avançada (peneiração, separação por granulometrias e respectiva
pesagem das amostras) no Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial,
unidade CETERM. A caracterização física das partículas do pó de casca de pinheiro
bravo (diâmetro e estrutura morfológica) foi realizada na Faculdade de Engenharia do
Porto e no CEMUP, respectivamente.
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No estudo da explosão de pós é necessário equipamento capaz de medir a
concentração da nuvem de pó. Os métodos normalmente utilizados para a medição da
concentração são:
- Técnicas de amostragem, onde uma quantidade da nuvem de pó é capturada por
aspiração através de um filtro de amostragem;
- Técnicas utilizando o princípio da atenuação ou dispersão de um raio de luz
através da nuvem de pó.
O primeiro método não se aplica à monitorização contínua, pois pode interferir
com o fluxo normal do pó, e além do mais não possui o tempo de resolução necessário
ao estudo das explosões de pó. Assim, foi necessário recorrer a uma sonda óptica para
medir a concentração da nuvem de pó numa explosão em presença da radiação
proveniente da chama. Esta sonda foi projectada e desenvolvida para medir
continuamente e em tempo real a transmissão de luz através da nuvem de pó antes e
depois da chegada da frente de chama.
Como foi descrito por Cashdollar et al (1981) e Conti et al (1982), a transmissão
de luz através de uma nuvem de pó pode ser relacionada com a sua concentração
mássica através da Lei de Bouguer.
⎡ −3QCm l ⎤
T = exp ⎢
⎥
⎣ 2ρDs ⎦

(24)

onde Q é um coeficiente adimensional de extinção, l é a distância entre as janelas do
detector e do emissor da sonda, ρ é a massa volúmica da partícula e Ds o diâmetro
médio da partícula baseado na sua superfície. Uma relação linear entre o logarítmo de T
e Cm, confirma a uniformidade da dispersão do pó no reactor de ensaio e valida o
cálculo da concentração como sendo a massa de pó a dividir pelo volume interno do
reactor (Conti et al, 1982).
Desenhos de especificação das dimensões da sonda assim como informação sobre
os constituintes ópticos adequados que nos foram fornecidos pelo Dr. K. L. Cashdollar
do (NIOSH). Na Figura 14 encontra-se representado um esquema da sonda óptica
construída e utilizada, neste trabalho, para medir a concentração da nuvem de pó
durante os ensaios de explosão (Pilão, 2003).
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Figura 14 - Representação esquemática da sonda óptica utilizada no controlo da
uniformidade de dispersão da nuvem de pó (Pilão, 2003).

Figura 15 – Sonda óptica para medição da concentração de pó.
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A sonda, em aço inox, é constituída por um corpo com uma configuração em
forma de U onde estão inseridos dois cilindros que servem de suporte ao emissor e ao
detector de radiação. Num dos cilindros está o emissor de radiação de galénio-arsénio
(LED) que emite radiação infravermelha com um comprimento de onda central de 920
nm e um ângulo de abertura de 14º. No outro cilindro encontra-se o detector que é um
fotodíodo de silicone com um ângulo de recepção de 80º. Duas janelas planas de
quartzo encontram-se à entrada dos dois cilindros e a distância entre as janelas do
detector e do emissor é de 38 mm. O detector e o emissor de radiação estão isolados
com uma manga termo-retráctil para prevenir choques térmicos e de pressão e que ao
mesmo tempo funciona como isolador eléctrico. No caso do presente trabalho foi usado
um emissor da RS-Componentes modelo GL514 e um detector da mesma marca e
modelo BPX38, (Pilão, 2003).
Para evitar a deposição de pó sobre as janelas do emissor e do detector, estas são
varridas por suaves jactos de ar à pressão de 7 atm (rel) que saiem a um caudal de 22
L/min (1 atm rel) em regime laminar através de um orifício. Este caudal de ar é capaz de
manter as janelas limpas de pó sem alterar de forma significativa as condições iniciais
do ensaio (Cashdollar et al, 1981).

3.1.2. – Medição da pressão de explosão.
A evolução da pressão durante de explosão foi medida por um transdutor de
pressão piezoresistivo com membrana interna (Marca – Ashcroft type KJ1). O tempo de
resposta deste transdutor é inferior a 3 ms e a gama de trabalho é de 0-25 bar (rel).

3.1.3. – A fonte de ignição.
A fonte de ignição é colocada perto do centro do reactor a uma altura de 17 cm
relativamente à base do reactor e a 7 cm do eixo central. A fonte de ignição é
pirotécnica, electricamente activada, e encontra-se disponível em energias de 250, 500,
1000, 2500, 5000 e 10000 J. Estas fontes contêm uma mistura de 40% de zircónio, 30%
de nitrato de bário e 30% de peróxido de bário.
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Segundo indicação do fornecedor, Fr. Sobbe na Alemanha, as cargas pirotécnicas
são activadas através de uma corrente de 0,6 A de intensidade durante 10 ms
proveniente de 4 pilhas de 1,5 V tipo A montadas em série. A escolha deste tipo de
fonte de ignição teve a ver com o facto de estas cargas libertarem a sua energia em
apenas 10 ms, garantindo assim a formação de uma potencial onda de combustão de
elevada energia capaz de iniciar a explosão de uma suspensão de pó em ar que é criada
e mantida em condições de estado transiente (Hertzberg et al, 1986). Por outro lado,
estas cargas são normalmente utilizadas por inúmeros autores neste tipo de reactor
assim como com os reactores de 20 L e 1 m3 de capacidade e configuração esférica (Pu

et al, 1990; Hertzberg et al., 1992; Cashdollar, 1994).
Se for utilizada uma fonte de ignição de baixa energia, para o sistema em estudo,
o valor medido da concentração mínima de explosão será superior ao valor real. Este
será um limite de ignificação (fazer fogo) e não um limite de inflamabilidade, e o teste
pode ser descrito como sub-induzido ou “underdriven”. A Cmin real deve ser
independente da energia de ignição, portanto esta deve ser aumentada até que este
comportamento se verifique. No entanto, a energia de ignição pode tornar-se demasiado
elevada para o tamanho do reactor, e o sistema torna-se sobre-induzido. Nesta situação,
o ensaio pode parecer resultar numa explosão, enquanto que na realidade é apenas pó
queimando na chama de ignição sem propagação real para lá da fonte de ignição. A
fonte de ignição recomendada para a medição da e Cmin de pós em reactores de semiesféricos 20 L é de 2500 J (ASTM E1515). Aliás, de acordo com os trabalhos de
Cashdollar e Chatrathi (1992) e Going et al (2000) que estudaram explosões de pós
orgânicos em reactores de 20 L e de 1 m3 com o fim de se tirarem ilações quanto ao
efeito da possibilidade de sobre-indução, sabe-se que o uso da energia de ignição de
2500 J garante resultados livres deste fenómeno para a maioria dos pós. Isto justifica a
opção do uso de cargas com 2500 J no estudo desenvolvido.
Pilão (2003) fez um estudo aturado desta questão para este reactor particular e
tendo por base ensaios de explosibilidade do pó de cortiça, situação para a qual
verificou que o valor recomendado para a energia de ignição era igualmente de 2500 J.
No presente trabalho dado ter sido utilizado precisamente o mesmo reactor e o
respectivo procedimento experimental o grosso dos ensaios foi levado a cabo com
cargas pirotécnicas deste nível energético.
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3.1.4. – Sistema de aquisição de dados.
O sistema de aquisição de dados utilizado consta, basicamente, de um computador
pessoal com processador INTEL 80486 a 66 MHz, no interior do qual está instalada
uma placa de aquisição de dados da METRABYTE, neste caso uma DAS-1601, à qual
está ligada, uma placa expansora (EXP-16A).
A DAS 1601 é uma placa multifuncional, de alta velocidade (100kHz) que
estabelece o “interface” analógico/digital entre o PC e a fonte de sinal. Uma das 8
entradas analógicas bipolares desta placa foi utilizada para a leitura do sinal de entrada
do transdutor de pressão com ganho 1. A placa possui ainda 2 saídas analógicas, que
foram utilizadas para accionar a electroválvula instalada na linha de dispersão do ar e
para activar a fonte de ignição.
A EXP 16A é um sistema multiplexador expansor e amplificador com 16 entradas
analógicas e com todo o hardware necessário à compensação de junta fria. Uma das
suas entradas foi utilizada para a leitura do sinal de entrada proveniente dos termopares
funcionando com ganho 200 no caso do termopar tipo S e ganho 50 no caso do
termopar tipo K.
Foi desenvolvido, para funcionar com estas placas, um programa de aquisição de
dados em Basic da Microsoft que controla o desenrolar de um ensaio de explosão e que
permite ler os sinais de entrada, de cada canal, com um tempo de amostragem de 10 ms
convertendo-os depois nos correspondentes pârametros em estudo (pressão e
temperatura).
Uma descrição mais detalhada sobre o procedimento experimental, sobre o
programa de controlo e regulação da aquisição dos dados e ainda sobre o programa que
controlava o intervalo que mediava ente a injecção de ar e o despoletar da ignição
forçada está em Pilão (2003).
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3.2. - Ensaios de explosibilidade.
Como ensaios de explosibilidade compreende-se a determinação experimental da
concentração mínima de explosão, pressão máxima de explosão e velocidade máxima
de aumento de pressão. Estes parâmetros de explosão são determinados com o mesmo
ensaio de explosibilidade.
A Figura 16 apresenta de forma esquemática a composição e disposição da
instalação experimental utilizada na realização dos ensaios de explosibilidade (Pilão,
2003). O ensaio consiste em colocar uma quantidade de pó, devidamente pesada de
forma a obter a concentração desejada, sobre o dispersor (DS) existente no fundo do
reactor semi-esférico de 22,7 L. Após a colocação da fonte de ignição (I) de 2500 J no
seu interior, o reactor (R) é devidamente fechado e evacuado até uma pressão absoluta
de 0,19 bar utilizando para o efeito a bomba de vácuo (B). A electroválvula (E) é
activada e o ar de dispersão proveniente do reservatório (D) de 16 L a 6 bar (rel.) é
introduzido no reactor durante 0,3 s para dispersar o pó e restabelecer a pressão do
mesmo em 1 bar (abs.). Após um atraso adicional de 0,1 s, durante o qual é medida a
concentração da nuvem de pó utilizando para o efeito a sonda óptica (S), a fonte de
ignição (I) é activada. O sistema de aquisição de dados (A/D) ligado ao computador
recebe e regista a evolução da temperatura (T) e da pressão de explosão (P). Após o
ensaio é aberta a válvula (V2) para aliviar a pressão do interior do reactor. De seguida o
reactor é aberto, o resíduo é removido e procede-se à limpeza perfeita do seu interior,
bem como do sistema de dispersão.
É recomendável começar com uma concentração de 100 g/m3 e reduzir a
concentração até não se verificar a deflagração do pó. Se, no entanto, a concentração
inicial não produzir deflagração, deve aumentar-se a concentração em incrementos de
100 g/m3 até que esta ocorra (ASTM E1515). Para a determinação final da concentração
mínima de explosão os incrementos não devem ser superiores a 25 % da concentração
mínima de explosão. É necessário proceder a pelo menos dois testes de cada
concentração perto da concentração mínima de explosão (ASTM E1515).
Para cada concentração estudada, resulta uma curva da evolução da pressão de
explosão com o tempo. A pressão máxima de explosão Pmáx, é determinada pelo pico da
curva e a velocidade máxima de aumento de pressão (dP/dt)máx, pelo declive máximo na
zona de subida da curva.
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Os resultados dos testes individuais permitem traçar as curvas da evolução da
razão da pressão de explosão PR = (Pmax − ΔPign ) Pi e de (dP dt )max Vo1 3 em função da
concentração, onde ΔPign é o aumento de pressão devido exclusivamente à fonte de
ignição determinado na ausência de uma nuvem de pó combustível e Vo é o volume do
reactor de explosão.
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Figura 16 – Esquema da instalação experimental de ensaios de explosibilidade
(Pilão, 2003).
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Aplicando o critério de propagação de chama definido para o reactor semiesférico a concentração mínima de explosão Cmin, é definida como a menor
concentração para a qual PR ≥ 2 e (dp/dt)maxV1/3 ≥ 1,5 bar m/s (Hertzberg et al, 1986). A
segunda parte do critério garante uma propagação real de chama devida à queima da
nuvem de pó e não apenas um aumento de pressão devida à queima de pó na chama
originada pela fonte de ignição. Além disto, resolve parcialmente a possibilidade de
sobreindução ou “overdrive” dos sistemas de 20 L provocada pelo uso de fontes de
ignição demasiado fortes para o sistema em causa (Cashdollar e Chatrathi, 1992). A
concentração mínima de explosão deve ser medida com uma fonte de ignição de 2500 J
(Cashdollar e Chatrathi, 1992 e ASTM E1515) de forma a obter informação
relativamente à possibilidade do sistema poder ser considerado sobre-induzido.
A pressão máxima de explosão e o valor máximo da velocidade máxima de
aumento de pressão são definidos como os pontos máximos das curvas PR=f(C) e

(dp/dt)maxVo1/3=f(C), respectivamente.
Como a concentração mínima de explosão deve ser independente do tamanho da
partícula e como o desenvolvimento da pressão de explosão é afectado pelo seu
diâmetro, os testes de explosibilidade devem ser repetidos para várias granulometrias
até que se obtenham os valores reais dos parâmetros de explosão.
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Capítulo 4. – O pó da casca do pinheiro bravo e a sua
dispersão.
4.1. - Caracterização química da casca do pinheiro bravo.
A composição química da casca do pinheiro bravo (Pinus Pinaster) e os seus
extractos alcalinos foram investigados por Fradinho et al (2002). Neste estudo mostrou
que a casca do pinheiro bravo era composta por: lenhina e polifenólicos (ca. 44%),
polissacarídeos (ca. 39%), diclorometano, etanol e água (ca. 17%) e cinzas (ca. 1%).
Para a determinação da percentagem de lenhina na casca de pinheiro bravo
aqueles autores adoptaram o método de Klason, tendo obtido o valor percentual em base
seca de 33,2%. A lenhina da casca é composta das unidades de p-hidrofenilpropano e
guaiacylpropano numa proporção que pode ir de 20 a 80 %.
Relativamente à percentagem de celulose verificaram que o seu valor era de 24%,
onde se distinguem as hemiceluloses (15% da casca em base seca). Estas são
constituidas maioritariamente por arabinoglucuronoxilanos e uma quantidade menor do
galactoglucomananos “galactoglucomanase”.
A composição mais pormenorizada pode ser consultada na Tabela 5.
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Tabela 5 - Composição química geral de casca de Pinheiro bravo
(% w/w base seca) (Fradinho et al, 2002).

Componentes químicos

% (w/w)

Cinzas

0,8

Diclorometano

3,1

Etanol

10,3

Água

3,2

Total

16,6

Subst. Alcalinos (2% NaOH, 0,5 h, 100ºC, 1 g/10 ml) (a)

10,8

Holocelulose (b)

48,4

Lenhina obtida pelo método de Klason

33,2

a)

Extracção alcalina após extracção pelo solvente.

b) Determinado após extracção pelo solvente e extracção alcalina com 2 % de NaOH
(0,5 h, 100º, 1 g/10 ml).

Face ao que foi verificado na composição química da casca do Pinheiro bravo,
existem varias aplicações práticas desta substância, por exemplo:
1. Como um antioxidante eficaz;
2. Para curtimento de peles;
3. Para producção dos adesivos;
4. Como um fármaco antiinflamatório e cardiovascular;
5. Como um aditivo alimentar.
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4.2. - Caracterização do pó da casca do pinheiro bravo.

As propriedades de combustão de um pó dependem não só das suas características
químicas, mas também das suas características físicas nomeadamente da distribuição de
tamanhos e forma das partículas.
Neste trabalho foram estudadas quatro granulometrias diferentes do pó de casca
de pinheiro bravo, granulomatrias estas obtidas por peneiração da amostra inicial
utilizando para o efeito peneiros ASTM. Os diâmetros médios mássicos das fracções
obtidas por peneiração, foram posteriormente medidos com um analisador de partículas
por dispersão de raios LASER, Coulter LS, numa suspensão das partículas em etanol,
apresentando-se os resultados na Tabela 6. Esta caracterização granulométrica, mais
rigorosa, foi efectuada nos laboratórios do Departamento de Engenharia Química da
FEUP, sob a responsabilidade da Prof.ª Alexandra Pinto.

Tabela 6 – Relação das granulometrias das amostras de pó estudadas.
Diâmetro das Malhas (μm)

44-53

53-74

98-125

125-149

50

65

107

137

Diâm. Médio Mássico (μm)

51,3

88,4

104,2

180,2

Desv. Padrão (μm)

28,63

42,04

45,3

81,5

Diâm. Médio Aritmético
das Malhas (μm)

O pó de casca de pinheiro bravo foi também analisado ao microscópio electrónico
de varrimento do Centro de Materiais da Universidade do Porto, e nas Figuras 17 a 20
encontram-se exemplos de fotografias tiradas aos quatro tamanhos de partículas
estudados, onde se pode avaliar a sua estrutura.
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(a)

(b)

Figura 17 – Morfologia das partículas de pó de casca de pinheiro bravo não queimado
com diâmetro 51,3 μm a) ampliação de 50x; b) ampliação de 1000x

(a)

(b)

Figura 18 – Morfologia das partículas de pó de casca de pinheiro bravo não queimado
com diâmetro 88,4 μm a) ampliação de 50x; b) ampliação de 5000x
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(a)

(b)

Figura 19 – Morfologia das partículas de pó de casca de pinheiro bravo não queimado
com diâmetro 104,2 μm a) ampliação de 50x; b) ampliação de 500x

(a)

(b)

Figura 20 – Morfologia das partículas de pó de casca de pinheiro bravo não queimado
com diâmetro 180,2 μm a) ampliação de 50x; b) ampliação de 1000x
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Analisando as figuras anteriores observa-se que o pó de casca de pinheiro bravo
estudado tem uma morfologia que não é esférica. As partículas apresentam uma forma
alongada, razão pela qual o diâmetro médio determinado pela difracção LASER
(Coulter LS) é, em três dos quatro tamanhos estudados, superior ao diâmetro médio da
malha.
As partículas de pó possuem uma estrutura alongada, podendo-se em algumas das
frações edentificar lascas de casca, dai que alguns dos diâmetros médios massicos saiem
da gama de dimenções definidas pelas malhas dos pineiros.
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Capítulo 5. - Efeito da concentração na explosibilidade do pó
de casca de pinheiro bravo no ar.
5.1. – Introdução.
O estudo da explosibilidade em misturas de ar/pó consistiu na determinação
experimental dos seguintes parâmetros:
- Concentração mínima de explosão;
- Pressão máxima de explosão;
- Velocidade máxima de aumento de pressão.
Efectuou-se o estudo de quatro granulometrias de pó com diferentes diâmetros
médios mássicos (51,3 μm, 88,4 μm, 104,2 μm e 180,2 μm). Para cada uma destas
fracções granulométricas, foi estudada a explosibilidade em função da concentração
inicial das amostras. As concentrações de pó estudadas foram da ordem dos 60 g/m3 a
800 g/m3. Todos os ensaios foram realizados à pressão inicial de 0,95 bar e à
temperatura ambiente. Para os ensaios de explosividade utilizou-se um reactor semiesférico de 22,7 L de capacidade e uma fonte de ignição de 2500 J (ponto 3.2. do
Capítulo 3).
Na figura seguinte apresenta-se um exemplo da evolução da pressão e da
velocidade de aumento de pressão durante a explosão de uma suspensão de partículas de
51,3 μm e concentração de 700 g/m3. O registo da pressão foi iniciado a 0,24 bar (abs).
O ar de dispersão do pó entrava no reactor aos 0,72 s e a dispersão durava
sensivelmente 0,3 s, elevando a pressão no seu interior até cerca de 0,95 bar (abs).
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Figura 21 – Evolução da pressão e da velocidade de aumento de pressão durante a
explosão de uma suspensão de partículas de 51,3 μm e concentração de 700 g/m3.
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5.2. – Efeito da concentração nas evoluções da pressão de
explosão e da velocidade de aumento de pressão.

Nas Figuras 22 a 27 apresentam-se alguns exemplos da influência da
concentração de pó nas evoluções da pressão de explosão e da velocidade de aumento
de pressão durante a fase inicial da explosão para as diferentes granulometrias testadas
(51,3; 88,4; 104,2 e 180,2 μm).
A análise dos resultados obtidos permitiu constatar que as 4 granulometrias
estudadas não são caracterizadas pelo mesmo comportamento explosivo. A
configuração das curvas de evolução da pressão de explosão ao longo do tempo,
mostram que o pó de casca de pinheiro bravo apresenta um comportamento explosivo
em ar típico de explosões de pó centralmente activadas em reactores esféricos ou semiesféricos (Amyotte, 1989; Hertzberg e Cashdollar, 1987), apenas para as granulometrias
com 51,3 μm e 88,4 μm, enquanto que para as 2 granulometrias de dimensões
superiores se pode observar um comportamento explosivo distinto, caracterizado pelo
desenvolvimento da explosão em duas fases. A granulometria de 104,2 μm foi definida
como sendo uma dimensão de transição, entre as partículas com um desenvolvimento de
explosão aproximadamente esférico e as partículas, de dimensões superiores, para as
quais se verificou o aparecimento do comportamento biétápico de explosão.
Nas Figuras 22 e 23 encontram-se representados alguns ensaios realizados com as
partículas de 51,3 μm e 88,4 μm de diâmetro médio. Analisando os resultados obtidos
com estas granulometrias, para as diversas concentrações testadas, conclui-se que a
violência da explosão aumenta com a concentração nominal de pó que se confirma pelo
valor superior da pressão máxima de explosão obtida e pela velocidade de aumento de
pressão durante a explosão que é significativamente maior no caso da explosão de
suspensões com elevadas concentrações de pó. Nestas figuras, os primeiros cerca de 15
ms dizem respeito à activação da fonte de ignição pirotécnica e à criação de uma esfera
de fogo inicial, cujo volume depende da energia da fonte de ignição utilizada. Esta bola
de fogo, desde que atinja dimensões apreciáveis, assegura a propagação de chama
devido à quantidade de calor desenvolvido (De Soete, 1976). Como no reactor semi-

Capítulo 5

63

esférico a turbulência inicial é elevada, ela pode influenciar as correntes de convecção
que tendem a deformar a bola de fogo inicial. Estas correntes são normalmente
perturbadas pelos fenómenos de turbulência. e não se manifestam, a não ser em
condições de baixas velocidades de propagação de chama iniciais (Hertzberg, 1986).
Assim, em seguida, a velocidade de chama aumenta e com ela cresce a turbulência
verificando-se a rápida progressão de chama traduzida pelo rápido aumento da
sobrepressão no interior do reactor. No entanto, devido às heterogeneidades de
concentração e distribuição das partículas de pó no interior do reactor, a propagação de
chama nunca é perfeitamente esférica, desenrolando-se a sua progressão segundo uma
forma aparentemente esférica com saliências naquelas regiões onde existam
concentrações de pó mais elevadas (Hertzberg, 1986).
Relativamente aos resultados de explosão obtidos com as partículas de 104,2 μm,
pode constatar-se que, para concentrações de pó perto do limite inferior de
explosibilidade, o desenvolvimento da explosão assumiu um comportamento pouco
sistemático que gerou alguma dificuldade na interpretação dos resultados,
nomeadamente na identificação e definição da concentração mínima de explosão para
esta granulometria, como adiante se verá. Para clarificar o que se entende por
comportamento sistemático são apresentadas, seguidamente, duas figuras onde se pode
observar a diferença de comportamento explosivo obtido em diferentes ensaios
realizados com as concentrações de 130 g/m3 (Figura 24) e 150 g/m3 (Figura 25).
No caso da concentração de 130 g/m3 verifica-se que, um dos ensaios resultou em
explosão tendo-se obtido uma razão de pressão PR superior a 2 e no outro ensaio pode
identificar-se uma forte dificuldade de propagação de chama no arranque da explosão,
tendo sido impossível a auto sustentação desta. Relativamente aos ensaios realizados
com 150 g/m3, embora ambos tenham resultado em explosões com pressões máximas de
explosão semelhantes, o desenvolvimento da explosão é manifestamente diferente
durante os dois ensaios. Enquanto que um dos ensaios desenrola com uma velocidade
de propagação de chama constante o outro desenvolve uma explosão muito mais
violenta, com uma velocidade de aumento de pressão consideravelmente superior como
se pode observar pelo valor superior de dP/dt obtido durante este ensaio. Esta
ambiguidade de comportamento foi atribuída à existência de um comportamento
bietápico de explosão, que com o aumento da concentração de pó se manifestou
plenamente como se pode observar na Figura 26. Este comportamento é caracterizado
pelo aparecimento de duas rampas de aumento de pressão na curva da evolução da
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pressão de explosão e respetivamente de dois picos na curva de evolução da velocidade
de aumento de pressão. O primeiro passo deste processo, representado pelo primeiro
aumento de pressão após a ignição à pressão inicial em causa, está associado com a
propagação de chama ascendente e horizontal de menor velocidade e o segundo passo,
representado pelo subsequente aumento da pressão de explosão, diz respeito à
propagação de chama descendente, mais rápida, que se manifesta pelo rápido aumento
da pressão de explosão (Cashdollar et al., 2000; Linnett e Simpson, 1957).
Tomemos como referência o ensaio realizado com 200 g/m3, cujos resultados se
encontram representados na Figura 26, para proceder a identificação de um
comportamento bietápico de explosão. Neste ensaio os primeiros cerca de 100 ms dizem
respeito à primeira fase do processo durante o qual a pressão de explosão aumenta
ligeiramente. Tendo em conta os baixos valores registados para a velocidade de
aumento de pressão, não será de estranhar que nesta primeira fase seja considerada
apenas propagação de chama no sentido ascendente e horizontal à qual estão associadas
pequenas velocidades de propagação de chama. A segunda fase do processo bietápico
deste ensaio desenvolveu-se inicialmente a uma velocidade de aumento de pressão
constante, traduzida pelo patamar registado na evolução da velocidade de aumento de
pressão para esta fase do processo, após a qual se verificou a aceleração da propagação
de chama e o aumento da pressão de explosão. A aceleração da velocidade de chama
resulta do efeito de compressão provocado pelos gases queimados resultantes da
primeira fase do processo (Cashdollar et al., 2000). A segunda fase do processo é
normalmente caracterizada por velocidades de aumento de pressão superiores às
registadas na primeira fase, o que não se verificou neste ensaio., mas que foi
identificado nos ensaios realizados com concentrações superiores. O comportamento
biétápico tende a desaparecer com o aumento da concentração nominal de pó e para o
essaio realizado com 700 g/m3 não se detecta uma transição de sentido na propagação
da chama. Este ensaio caracterizou-se pelo aparecimento de uma cauda inicial na curva
representativa da velocidade de aumento de pressão durante a explosão.
Analisando, por fim, os resultados realizados com a granulometria de 180,2 μm
dos quais se apresentam alguns exemplos na Figura 27, podemos verificar que a
propagação de chama durante a explosão destas partículas se desenvolve
bietápicamente. As curvas da pressão de explosão apresentam duas rampas de aumento
de pressão e nas curvas da velocidade de aumento de pressão são visíveis os dois picos
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com a segunda fase do processo desenvolvida a velocidades de propagação de chama
superiores características da propagação de chama descendente.
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Figura 22 – Efeito da concentração de pó na evolução da explosão de partículas de pó
de casca de pinheiro bravo com 51,3 μm de diâmetro médio.
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Figura 23 – Efeito da concentração de pó na evolução da explosão de partículas de pó
de casca de pinheiro bravo com 88,4 μm de diâmetro médio.
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Figura 24 – Efeito da concentração 130 g/m3 de pó na evolução da explosão de
partículas de pó de casca de pinheiro bravo com 104,2 μm de diâmetro médio na zona
de transição.
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Figura 25 – Efeito da concentração 150 g/m3 de pó na evolução da explosão de
partículas de pó de casca de pinheiro bravo com 104,2 μm de diâmetro médio na zona
de transição.
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Figura 26 – Efeito da concentração de pó na evolução da explosão de partículas de pó
de casca de pinheiro bravo com 104,2 μm de diâmetro médio.
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Figura 27 – Efeito da concentração de pó na evolução da explosão de partículas de pó
de casca de pinheiro bravo com 180,2 μm de diâmetro médio.
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5.3. – Efeito da concentração sobre os parâmetros de
explosão.
O efeito da concentração de pó sobre os parâmetros de explosão em estudo, foi
avaliado realizando uma série de ensaios para várias concentrações, em cada uma das
granulometrias estudadas (51,3; 88,4; 104,2 e 180,2 μm). Cada um destes testes
individuais conduziu a uma curva de pressão em função do tempo de que são
representativas as curvas das Figuras 22 a 27.
Para uma melhor interpretação dos resultados experimentais e atendendo ao
elevado número de ensaios efectuados apenas se apresentam os valores relativos ao pico
da pressão e ao declive da curva na zona de inclinação máxima, referentes a cada um
dos ensaios individuais, conforme se mostra nas Figuras 28 a 31.
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Figura 28 – Explosibilidade do pó de casca do pinheiro bravo em ar para partículas de
51,3 μm de diâmetro médio.
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Figura 29 – Explosibilidade do pó de casca do pinheiro bravo em ar para partículas de
88,4 μm de diâmetro médio.
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Figura 30 – Explosibilidade do pó de casca do pinheiro bravo em ar para partículas de
104,2 μm de diâmetro médio.
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Figura 31 – Explosibilidade do pó de casca do pinheiro bravo em ar para partículas de
180,2 μm de diâmetro médio.
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Nestas figuras, as linhas a tracejado representam a média aritmética dos valores
máximos dos respectivos parâmetros e têm uma função meramente orientadora das
observações dos gráficos.
Nas figuras anteriores, a razão de pressão é dada por PR = ( Pmax − ΔPign ) / Pi , em que
P max

é a pressão máxima de explosão (menos o aumento de pressão devido à fonte de

ignição ( ΔPign )) dividida pela pressão no instante da ignição ( Pi ) e dP / dtV 1/ 3 é a
velocidade de aumento de pressão normalizada com relação ao volume do reactor.
Analisando as Figuras 28 a 31 observa-se que tanto as razões de pressões (PR)
como a velocidade de aumento de pressão (dP/dt V1/3) aumentam com a concentração
até atingir um patamar. A concentração para a qual se verifica a formação do patamar
fica entre os valores de 300 a 400 g/m3.
Como é típico do comportamento explosivo dos pós, verifica-se uma maior
dispersão nos valores da velocidade máxima de aumento de pressão do que nos valores
da pressão máxima de explosão (Cashdollar, 1998), este facto deve-se sobretudo às
características aleatórias e irreprodutíveis associadas à dispersão inicial do pó e ao
processo de propagação de chama durante uma explosão. Por exemplo, a norma ASTM
E1226 indica que a reprodutibilidade dos ensaios para a determinação da P max deve ser
da ordem dos 5% enquanto que para a ( dP / dt )max V 1/ 3 esta, pode variar de 30% quando

Kst =50 bar.m/s, para 20% quando Kst =100 bar.m/s e para 10% quando Kst=300 bar.m/s.

5.3.1. – Evolução da razão de pressão.
O comportamento da evolução da razão de pressão PR , com o aumento da
concentração de pó é semelhante para qualquer uma das granolometrias estudadas.
Analisando as figuras anteriores (Figuras 28 a 31) verifica-se que, para pequenas
concentrações de pó, se observa um aumento acentuado da razão de pressão com o
aumento da concentração e que esta aumenta até uma dada concentração a partir da qual
se verifica uma estabilização do seu valor. O valor máximo de PR obtido representa a
pressão máxima absoluta de explosão do pó para a granolometria em causa.
A pressão máxima de explosão teórica é um parâmetro termodinâmico
directamente relacionado com o calor de combustão da mistura e rigorosamente
previsível sob as seguintes hipóteses (Continillo, 1987):
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- Perdas de calor para o exterior negligenciáveis;
- Consumo total de oxigénio;
- Combustão completa da quantidade estequiométrica de pó com respeito ao
teor de oxigénio da atmosfera.
Portanto, a partir da concentração em voláteis para a qual todo o oxigénio
existente no interior do reactor é consumido, a pressão máxima de explosão não
aumenta com o aumento da concentração nominal de pó porque o processo de
combustão continua a desenrolar-se perto da concentração estequiométrica de voláteis,
gerando pressões e temperaturas de explosão elevadas e aproximadamente constantes
(Bartknech, 1981), como mostram as Figuras 28 a 31.

5.3.2. - Evolução de dP/dtmax
Analizando as figuras anteriores verifica-se que a velocidade máxima de aumento
de pressão aumenta com ligeiros incrementos de concentração de pó, até concentrações
de ordem das 300 g/m3 e que a par5tir das 400 g/m3 pequenos aumentos a concentração
de pó não se refletem significativamente na velocidade de aumento de pressão. Este
aumento não é porém tão acentuado como o verificado com o pó de cortiça, Pilão
(2003), o que é natural dada a menor reactividade que vem sendo constatada para o pó
da casca do pinheiro bravo.
As tendências gerais dos resultados obtidos no presente trabalho parecem indicar
que a explosão do pó de casca de pinheiro segue o mecanismo de propagação de chama
em suspensões de partículas em ar proposto por Cashdollar (1988) e Hertzberg (1990).
O mecanismo desenvolvido pelos autores referidos considera que a propagação de
chama é um processo sequencial onde primeiro se processa a desvolatilização das
partículas de pó seguindo-se a mistura dos voláteis emitidos com o ar e por último a
queima em fase gasosa da mistura ar/combustível resultante.
Segundo a teoria de propagação de chama sugerida por Hertzberg (1982), para as
concentrações próximas do limite inferior de explosão, a velocidade de queima Su é
pequena e o grau de penetração da onda de desvolatilização é definido como sendo

x 0τ =

[kcρα (Tb − Tu )]
Su

(25)
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Para partículas de pequenas dimensões que excedam o seu raio médio pode-se
dizer que a sua desvolatilização é completa no momento da passagem da frente de
chama. Deste modo a fracção de voláteis totais existentes no pó que contribuem para a
propagação de chama, definida pela equação seguinte,

3

⎡D⎤
⎡ 2 xoτ ⎤
⎥ = 1 − ⎢1 −
⎥
D
Do ⎦
⎣ o⎦
⎣

3

θ = 1− ⎢

(26)

é de θ = 1.
Com o aumento da concentração, a velocidade de queima Su aumenta rapidamente
traduzindo isto por um aumento da velocidade de aumento de pressão dP/dt, como
mostra a equação definida por Hertzberg (1982),
3Su
P
⎛ dP ⎞
( Pm − P0 ) m
⎜
⎟ =
R0
P0
⎝ dt ⎠ max

(27)

Por outro lado, o aumento da velocidade de queima resulta também na diminuição da
profundidade de penetração da onda de desvolatilização das partículas x0τ , uma vez que
esta varia inversamente com Su, o que tem como resultado um aumento do diâmetro de
material não desvolatilizado,

D = D0 − 2 x0τ

. Nesta situação, as partículas não

desvolatilizam completamente até ao instante da passagem da frente de chama,
diminuindo a fracção mássica de voláteis que desvolatiliza a tempo de contribuir para a
propagação de chama e θ <1.
Enquanto a menor contribuição de voláteis, provenientes de cada partícula, for
compensada pelo aumento da concentração inicial de pó e o balanço final resultar num
aumento da concentração de hidrocarbonetos em fase gasosa (desde que esta seja
inferior à concentração estequiométrica), verificar-se-á um aumento da pressão, da
temperatura máxima de explosão e da velocidade de aumento de pressão, com o
aumento da concentração nominal de pó, tal como se mostram os resultados obtidos
com o pó de casca de pinheiro bravo.
A estabilização da velocidade máxima de aumento de pressão está relacionada
com a estabilização do valor da velocidade de queima para elevadas concentrações
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(Smoot, 1986). No caso dos pós, existe uma zona de elevadas concentrações onde a
velocidade de queima se mantém aproximadamente constante. Este comportamento
deve-se ao facto de que a velocidade a que se geram os voláteis em fase gasosa não ser
significativamente afectada. Esta observação deve-se à diminuição da velocidade de
desvolatilização ser compensada pelo aumento da concentração nominal de pó. No
entanto, a partir de uma determinada concentração de pó, o seu aumento, por um lado
deixa de ser capaz de compensar a diminuição da velocidade de desvolatilização e por
outro, o aumento de matéria não desvolatilizada começa a funcionar como um
sorvedouro de energia. A combinação destes dois factores resulta num atraso no
aparecimento dos voláteis em fase gasosa o que irá afectar a velocidade de queima
resultando na diminuição da velocidade de aumento de pressão.
O comportamento aqui referido é em tudo análogo ao obtido para a explosão do
pó de cortiça, Pilão (2003), constatando-se que o processo que controla a combustão
para elevadas concentrações de pó é a velocidade de desvolatilização das partículas,
enquanto que para pequenas concentrações de pó o processo é controlado pela
velocidade de queima.
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5.4. – Efeito da explosão sobre a morfologia das partículas.

Nas Figuras 32 a 33 mostram-se as fotografias tiradas com o microscópio
electrónico para partículas com diâmetros diferentes (88,4 e 104,2 μm) e para diferentes
concentrações (400 e 500 g/m3 para uma granulometria 88,4 μm e 400 e 700 g/m3 para
uma granulometria 104,2 μm). Nestas figuras são representadas as alterações
morfológicas resultantes da explosão que ocorreram no reactor de 22,7 L.

(a)

(b)

Figura 32 – Morfologia das partículas de pó de casca de pinheiro bravo queimado com
diâmetro 88,4 μm para diferentes concentrações a) 400 g/m3; b) 500 g/m3.
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(a)

(b)

Figura 33 – Morfologia das partículas de pó de casca de pinheiro bravo queimado com
diâmetro 104,2 μm para diferentes concentrações a) 400 g/m3; b) 700 g/m3.

Comparando as Figuras 32 com 18 e 33 com 19 observa-se que a estrutura da
superfície do resíduo foi fortemente alterada quando comparada com a partícula não
queimada. Em algumas partículas formaram-se cenosferas, como pode ser claramente
observado na Figura 32, e os voláteis foram emitidos pelos orifícios que se encontram
nos resíduos os quais indicam uma saída violenta destes compostos gasosos, (Figura 32
a).
Esta análise baseada no aspecto das partículas antes e após a explosão foi também
utilizada por Chasdollar (1998), Hertzberg (1982) e Hertzberg (1990) em trabalhos
desenvolvidos sobre o processo de desvolatilização e combustão de partículas de pó.
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6.1. - Introdução.
Segundo Bartknech (1981), o tamanho da partícula é uma característica do pó e
afecta o desenvolvimento de qulaquer explosão que ocorra no seu seio. A importância
da granulometria das partículas do pó de casca de pinheiro bravo sobre os parâmetros de
explosão pode observar-se nas Figuras 34 a 37 .
As concentrações mínimas de explosão foram obtidas aplicando aos resultados
experimentais apresentados no capítulo anterior relativos à explosibilidade de cada uma
das fracções granulométricas estudadas, o critério de propagação de chama definido no
Capítulo 3 (PR≥2 e dP/dtVo1/3≥1,5 bar/ms). Os valores da pressão máxima de explosão e
da velocidade máxima de aumento de pressão, normalizada em relação ao volume,
correspondem aos picos das respectivas curvas para cada granulometria estudada.
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6.1.1. – Efeito da granulometria sobre Cmin.

Analisando a Figura 34 verifica-se que a concentração mínima de explosibilidade
aumenta com as dimensões das partículas.
Apesar da exaustiva pesquisa bibliográfica não se encontrou valores das
concentrações mínimas de explosão referentes a este tipo de material (pó de casca de
pinheiro bravo). No entanto, a analise das curvas experementais das Figura 34 e 35
permite deduzir as seguintes regularidades.
Os resultados representados na Figura 34 não permitem identificar claramente o
diâmetro característico, definido como o diâmetro das pertículas abaixo do qual a
concentração mínima de explosão é independente da dimensão das partículas. Os
resultados obtidos distinguem-se dos esperados que se caracterizam pela existência de
um patamar no valor da concentração mínima de explosão até ao diâmetro característico
e pelo rápido aumento deste valor com o ligeiro aumento da dimensão das partículas.
Esta diferença está relacionada com a dificuldade de definição do valor da concentração
mínima de explosão dos ensaios realizados com a granulometria definida como
granulometria de transição (104,2 μm), entre o comportamento aproximadamente
esférico e o comportamento bietápico de explosão. No entanto, os resultados parecem
indicar que a concentração mínima de explosão é praticamente independente do
diâmetro da partícula para valores inferiores a cerca de 100 μm. Este comportamento
deveria ser verificado pela realização de mais ensaios com outras dimensões de
partículas nesta gama de tamanhos.
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Figura 34 – Variação da concentração mínima de explosão em ar com o tamanho da
partícula.
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Figura 35 – Comparação de variação da concentração mínima de explosão em ar entre
os tamanhos das partículas do pó da casca do pinheiro bravo, da cortiça (Pilão, 2003) e
de carvão de Pittsburg (Cashdollar, 1996).
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Como foi exposto no Capítulo 2, pode considerar-se que o tempo médio de
reacção τ de uma explosão é composto essencialmente por duas componentes:
- O tempo de desvolatilização das partículas τ d ;
- O tempo de combustão em fase gasosa τ c .
O tempo de desvolatilização ( τ d ) é função da dimensão das partículas enquanto
que o tempo de combustão ( τ c ) é independente do seu tamanho uma vez que a
combustão se desenvolve em fase gasosa. Assim, será de esperar que um processo com
controlo cinético puro seja independente do tamanho das partículas enquanto que um
processo controlado pela velocidade de desvolatilização dependa deste parâmetro. De
uma maneira análoga é o que se verifica relativamente à resistência global da reacção de
combustão de partículas de carvão/coque. Para estas partículas, a resistência global à
queima é composta por duas parcelas: uma devida à difusão do oxigénio que depende
do diâmetro da partícula e outra devida à cinética da reacção heterogénea que decorre à
superfície da partícula e a qual é independente do seu tamanho.
A independência da concentração mínima de explosão relativamente ao diâmetro
das partículas até ao diâmetro característico indica que, nesta região, o processo de
explosão é controlado pela velocidade de reacção química.
Para concentrações de pó perto do limite inferior de explosibilidade, a velocidade
fundamental de queima Su é pequena.
Como foi exposto no Capítulo 2 a profundidade de penetração da onda de
desvolatilização nas partículas ( x 0τ ) varia inversamente com Su. Deste modo, perto do
limite inferior de explosão a penetração da onda de desvolatilização é elevada e se
depender da granulometria, pode exceder o raio médio da partícula. Quando tal
acontece, a partícula desvolatiliza completamente com a passagem da frente de chama
(Hertzberg, 1986).
A inspecção dos resíduos no final dos ensaios revelou que uma parte significativa
das partículas permanecia por queimar. Isto pode ser confirmado pela evolução do
rendimento de queima com a concentração de pó, definido como η = (m f − mi ) mi , de
que são exemplos da Figura 36 para as diferentes granulometrias estudadas.
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Analisando esta figura observa-se que a rendimento de queima aumenta com a
concentração até 200 g/m3, a partir desta concentração existe a formação de um
patamar, cujo valor máximo diminui com o aumento da granulometria. O rendimento
deixa de ser sensível ao aumento da concentração nominal de pó porque a quantidade de
voláteis queimados passa a ser imposta pelo teor de oxigénio existente no interior do
reactor.
Em conclusão, a zona supostamente plana da curva da Figura 36 corresponde a
situações em que a quantidade de voláteis gerados é independente da dimensão das
partículas e a explosão ocorre desde que, em fase gasosa, exista o teor mínimo de
voláteis necessários. Para as partículas maiores apenas a sua superfície sofre
desvolatilização com a passagem da frente de chama, sendo necessário fornecer uma
maior quantidade de pó a fim de gerar, em fase gasosa, a concentração mínima de
voláteis. Por outro lado, a sedimentação das partículas mais pesadas também poderá
contribuir para a diminuição da concentração em suspensão na altura da ignição.
O comportamento apresentado pelo pó de casca de pinheiro bravo, relativamente à
independência de Cmin em relação a dp não é evidente, portanto não se pode afirmar,
que o mecanismo de propogação de chama definido por Hertzberg e Cashdollar é
seguido. No entanto, as fotografias tiradas após explosão e apresentadas anteriormente,
indicam existir desvolatilização das partículas, portanto pode-se dizer que os resultados
apontam claramente para uma propagação de chama durante a explosão segundo este
mecanismo.
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Figura 36 – Evolução do rendimento de queima com a concentração de pó
para partículas de 51,3; 88,4; 104,2 e 180,2 μm de diâmetros médios.
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6.2. – Efeito da granulometria sobre Pmax e dP/dtmax.

Como se pode ver na Figura 37 o tamanho das partículas afecta acentuadamente a
violência da explosão, traduzida por dP/dtmax Vo1/3, e possui uma influência menos
pronunciada na pressão máxima de explosão PRmax.
Dentro da faixa granulométrica estudada (51,3 μm a 180,2 μm), podemos dizer
que para as partículas de menores dimensões (51,3 μm a 88,4 μm) a pressão máxima de
explosão do pó de casca de pinheiro bravo atinge o valor de cerca de 5,5 bar e que o seu
valor diminui ligeiramente com o aumeto do tamanho das partículas, atinjindo o valor
de 4,8 bar para as partículas de maiores dimensãoes (180,2 μm).
Quanto à velocidade máxima de aumento da pressão normalizada com relação ao
volume, o valor máximo foi obtido para as partículas mais pequenas com diâmetros
médios mássicos de 51,3 μm, onde o valor rondava os 12 bar m/s., também se verificou
que este parâmetro diminui com o aumento da dimensão da partícula.
Uma vez que a pressão máxima de explosão é uma componente essencialmente
termodinâmica relacionada com o teor de oxigénio existente no meio e este não foi
alterado, o facto de a pressão máxima de explosão ser praticamente independente do
tamanho da partícula, significa que a quantidade de voláteis gerados sofre pequena
alteração.
Para elevadas concentrações de pó, às quais se obtém os valores máximos da
pressão de explosão e da velocidade máxima de aumento de pressão, a desvolatilização
das partículas não se completa com a passagem da frente de chama independentemente
do tamanho das partículas e quanto maior for a partícula maior é a fracção de massa de
pó não desvolatilizada (Chasdollar 1985; Smoot, 1976). Este aumento deve-se, por um
lado, ao aumento do raio da partícula Do e por outro, à diminuição da profundidade de
penetração da onda de desvolatilização xoτ como mostra a equação (4).
O aumento progressivo da fracção de massa de pó não desvolatilizada mais o
respectivo aumento de resíduo, que não contribuem para a propagação de chama,
absorvem uma grande fracção do fluxo de energia proveniente da chama, quantificado
por Sucρ(Tb-Tu) (Hertzberg, 1982), fazendo com que o fluxo de energia efectivo que
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conduz a onda de desvolatilização diminua. Como mostra a equação (3), a velocidade
de desvolatilização é proporcional a este fluxo de energia,
xo = kSu c ρ (Tb − Tu )

(3)

Então, à medida que o diâmetro da partícula aumenta, a velocidade de progressão da
onda de desvolatilização, no interior de cada partícula, vai diminuindo e este efeito é
tanto mais acentuado quanto maior forem as partículas. Esta diminuição tem como
resultado uma menor contribuição de voláteis por parte de cada partícula que é
compensada pelo aumento da área superficial destas. Enquanto a concentração de
voláteis, em fase gasosa, sofrer pequenas alterações, não se verificará grande alteração
no valor da pressão final de explosão, como já foi explicado e se pode ver na Figura 38.
A forte dependência da velocidade de aumento de pressão, dP/dtV

1/3

,

relativamente ao diâmetro da partícula fica a dever-se à diminuição acentuada da
velocidade à qual se desenrola o processo de desvolatilização quando se aumenta o
tamanho das partículas. Com a diminuição da velocidade de desvolatilização, a
velocidade à qual se geram os voláteis diminui, o que afecta fortemente a velocidade de
reacção de combustão. Todo este processo irá traduzir-se pela diminuição acentuada da
velocidade fundamental de queima, Su, e como a velocidade máxima de aumento de
pressão, dP/dt, é proporcional a Su, esta diminui drasticamente com o aumento do
diametro da partícula, como mostram alguns dos modelos apresentados no Capítulo 2
(Bartknecht, 1981; Nagy, 1983). Assim, se conclui uma vez mais que a velocidade de
aumento de pressão possui uma componente cinética forte.
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Figura 37 – Variação da razão de pressão e da velocidade máxima de aumento de
pressão de explosão em ar, com o tamanho da partícula.
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Capítulo 7. - Conclusões e sugestões para trabalhos
futuros.
7.1. – Explosibilidade. Conclusões.
O objectivo proposto inicial neste trabalho consistia na caracterização
experimental da explosibilidade da explosão do pó de casca de pinheiro bravo em
misturas ar/pó.
Os factores os quais foram estudados são os seguintes: concentração de pó,
granulometria das partículas e pressão inicial. Assim começar-se-á por se apresentarem
as principais conclusões relativas à explosibilidade e por último indicar-se-ão sugestões
para trabalhos futuros.
A explosão do pó de casca de pinheiro bravo segue o mecanismo de propagação
de chama proposto por Hertzberg e Cashdollar (1986). Segundo esta teoria a
propagação de chama é precedida pela desvolatilização das partículas seguindo-se a
queima em fase gasosa. Para partículas de pequenas dimensões e para pequenas
concentrações de pó, o processo de combustão é controlado pela velocidade de queima,
enquanto que, para partículas de grandes dimensões e elevadas concentrações de pó o
processo de combustão é controlado pela velocidade de desvolatilização das partículas.
Os ensaios de explosibilidade, realizados com as várias granulometrias testadas,
mostraram que o aumento da concentração nominal da nuvem de pó origina explosões
mais violentas e que a pressão máxima de explosão e a velocidade máxima de aumento
de pressão aumentam até uma concentração a partir da qual a estabilização dos seus
valores se atribui à quantidade inicial de oxigénio existente no interior do reactor.
Os resultados obtidos mostraram que as partículas de menores dimensões
desenvolvem explosões mais violentas que as de maiores dimensões, verificando-se que
a velocidade máxima de aumento de pressão aumentava acentuadamente com a
diminuição da granulometria das partículas, enquanto que a pressão máxima de
explosão mostrou depender apenas ligeiramente do tamanho das partículas. A pressão
máxima de explosão obtida foi de 6,47 bar (abs) e a velocidade máxima de aumento de
pressão normalizada com relação ao volume do reactor foi de cerca de 12 bar.m/s. Estes
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resultados, indicam que o pó de casca do pinheiro bravo se insere na classe de pós
classificados como fracos a moderadamente explosivos (Kst < 200 bar.m/s).

7.2. - Sugestões para trabalhos futuros.

No âmbito desta secção preferiu-se por dividir esta em duas sub-secções, uma
dizendo respeito a ajustes tecnológicos da instalação e outra relativamente a nível
experimental:

Ajustes tecnológicos da instalação

- Adquirir um sistema de leitura de pressão com uma velocidade de aquisição
inferior aos milisegundos que permitisse validar as curvas obtidas com os transdutores
utilizados.

- Isolamento eléctrico da sonda óptica de modo a permitir avaliar o efeito da
electricidade estática do pó na sua dispersão.

- Desenvolver um novo sistema de dispersão para o reactor de 20 L que evitasse a
adesão às paredes do reactor que se verificou existir no caso do pó de casca de pinheiro
bravo. Comparar os resultados deste novo dispersor com o antigo.

Nível experimental

- Estudo do efeito da pressão inicial sobre os parâmetros determinados.
- Utilizar outras atmosferas oxidantes, como por exemplo metano/ar.
- Efectuar o mesmo estudo aqui realizado com outras fontes de ignição e avaliar o
efeito da turbulência na pré-ignição.
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Anexo
Incerteza das leituras experimentais.
A-1. – Introdução.
A equação recomendada que permite determinara incerteza de um resultado com
um nível de confiança de 95%, para quase todos os resultados, é a seguinte:

2
U x = ⎡⎣ Bx + Px2 ⎤⎦

em que Ux , Bx e

12

(A-1)

Px representam respectivamente, a incerteza total, a incerteza

sistemática e a incerteza de precisão do resultado x.
Numa situação experimental, como normalmente não se conhece o valor real de
uma dada variável, Xreal, é comum fazer-se:

X medido ± U x

(A-2)

onde Xmedido é o valor médio das N leituras ou a leitura se N = 1, e Ux é a incerteza de X
que corresponde à nossa estimativa da combinação dos erros sistemáticos, Bx, e de
precisão, Px, com um dado grau de confiança.
Assumindo que não existem incertezas de precisão correlacionadas,

j

j −1

B x2 = ∑ θ i2 Bi2 + 2∑
i =1

j

∑θ θ

i =1 k = j +1

i

k

Bik

(A-3)

j

Px2 = ∑ θ i2 Pi 2
i =1

(A-4)
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Onde Bi e Pi são as incertezas sistemáticas e de precisão da variável X i , Bik é
uma estimativa para o erro sistemático em X i e X k e θ i =

∂r
.
∂X i

As fontes da incerteza sistemática mais comuns na medição de uma variável são
na referência utilizada no processo de calibração do equipamento de medida e na
aquisiçãp dos valores. A fonte da incerteza de precisão está associada com o sistema de
medida utilizado. Como regra geral, a incerteza de precisão de um instrumento
analógico pode assumir-se como sendo igual à metade do menor intervalo da escala de
leitura.

A-1.1. - Erro Sistemático.
Cada sistema de medida usado para determinar o valor de uma variável individual
é influenciado pelos erros sistemáticos provenientes dos erros elementares das fontes.
Estes erros são estimados e combinados, usando o método da raiz quadrada da soma dos
quadrados, para formar uma estimativa do limite do erro sistemático para cada variável
medida. Assim,

[

]

12
B X = (B X )12 + (B X )2 2 + .... + (B X )M 2

(A-5)

sendo M os erros sistemáticos elementares que afectam a leitura da variável X.

A-1.2. - Erro de Precisão.
A incerteza devida ao erro de precisão numa medida pode ser determinada usando
o limite de precisão Px = tSx, definido como,

⎡ 1 N
2⎤
Px = tS x = t ⎢
∑ (X i − X ) ⎥
⎣ N − 1 i =1
⎦

12

(A-6)
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onde Sx é o índice de precisão da amostra com N leituras, t é o valor retirado da
distribuição de Student com um determinado grau de confiança e X é a média da
população da amostra dada por,

X =

1 N
∑ Xi
N i =1

(A-7)

Para uma leitura isolada, Px terá de ser estimado ou estar disponível de leituras
prévias da variável. O intervalo ± Px à volta da leitura X contém o valor médio da
variável medida com 95% de confiança.
Sempre que se verifique que o erro de precisão de uma variável é causado por
vários factores estes devem ser combinados utilizando o método da raiz quadrada da
soma dos quadrados a fim de se obter o limite de precisão da variável medida.
Como regra geral, para uma leitura constante, o limite de precisão associado a um
instrumento analógico deve ser estimado como metade da menor divisão da escala e o
limite de precisão associado a uma saída digital como metade do menor dígito da saída.

A-1.3. - Análise geral da incerteza.

Quando um resultado experimental r é função de J variáveis Xi, temos,
r = r ( X 1 , X 2 ,....., X J )

(A-8)

A incerteza da variável r é dada por,

2
2
2
⎡⎛ ∂r
⎞ ⎤
⎛ ∂r
⎞
⎛ ∂r
⎞
U r = ⎢⎜⎜
U X 1 ⎟⎟ + ⎜⎜
U X 2 ⎟⎟ + ....... + ⎜⎜
U J ⎟⎟ ⎥
⎢⎝ ∂X 1
⎠
⎝ ∂X 2
⎠
⎠ ⎥⎦
⎝ ∂X J
⎣

sendo,

12

(A-9)
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[

2
2
U Xi = B Xi
+ PXi

]

12

(A-10)

onde BXi e PXi são os limites dos erros sistemáticos e de precisão associados a cada uma
das variáveis Xi utilizadas no cálculo do resultado experimental r.

A-2. - Incerteza na leitura da pressão.
A pressão de explosão é lida com um transdutor de pressão de membrana
piezoeléctrico, com uma saída de 4 a 20 mA. O fabricante indica um erro sistemático de
0,5% para o transdutor de pressão. Para que a placa de aquisição DAS1600 possa
receber o sinal de saída do transdutor, este é convertido em tensão por uma resistência
de 470 Ω. A resistência introduz um erro sistemático de 1%. Sendo a pressão P,
relacionada com a tensão V, por uma expressão do tipo P = a + bV , a incerteza na
leitura da pressão dada por,

⎡⎛ ∂P
U P = ⎢⎜
UV
⎢⎣⎝ ∂V

⎞
⎟
⎠

2 ⎤1 2

⎥
⎥⎦

(A-11)

sendo a incerteza da leitura da tensão UV, dada por,

12

UV = ⎡ BV2 + PV2 ⎤
⎣
⎦

(A-12)

onde BV e PV são os limites dos erros sistemáticos e de precisão associados à leitura da
tensão.
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A-2.1. - Limite do erro sistemático.
O limite do erro sistemático para a leitura da tensão será dado por,

12

2
2 ⎤
BV = ⎡⎢ BTrans
/ conv + B A D ⎥⎦
⎣

(A-13)

sendo, BTrans/conv o erro sistemático da leitura do transdutor mais o da resistência
conversora.
Como a relação entre a corrente e a tensão é dada por,
V = RI
12

2
2
⎡⎛ ∂V
⎞ ⎛ ∂V
⎞ ⎤
BTrans / conv = ⎢⎜
BR ⎟ + ⎜
BI ⎟ ⎥
⎠ ⎝ ∂I
⎠ ⎥⎦
⎢⎣⎝ ∂R

(A-14)

Substituindo a derivada de V em ordem a R e I e dividindo o primeiro termo da
última equação por V e o segundo por RI obtém-se,

12

2
2
BTrans / conv ⎡⎛ BR ⎞ ⎛ BI ⎞ ⎤
= ⎢⎜
+
⎟ ⎜
⎟ ⎥
V
⎢⎣⎝ R ⎠ ⎝ I ⎠ ⎥⎦

(A-15)

Onde BR/R e BI/I são os erros sistemáticos em termos percentuais introduzidos pela
resistência e pelo transdutor de pressão. Substituindo, obtém-se,

BTrans / conv ⎡
2
2 12
= ( 0, 01) + ( 0, 005 ) ⎤ = 1,12%
⎢⎣
⎦⎥
V

(A-16)

O limite do erro sistemático em termos percentuais, na leitura da tensão será dado por,

2
⎛ 2,44 × 10 −3 ⎞ ⎤
BV ⎡
2
2
⎟⎟ ⎥
= ⎢0,0112 + 0,0001 + ⎜⎜
V
V
⎢⎣
⎝
⎠ ⎥⎦

12

≈ 1,12%

(A-17)
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onde V é a tensão em Volt.

A-2.2. - Limite do erro de precisão.
Sendo a tensão o valor médio de uma amostra com 5 leituras, obteve-se para o
índice de precisão Sx, o valor médio de 2,63 mV. Nestas condições t assume o valor de
2,776 e o limite de precisão para a leitura da tensão é de,

PV = 2, 776 × 2, 63 × 10−3 = 0, 0073 V

(A-18)

A-2.3. - Incerteza total.
Fazendo as substituições necessárias obtém-se para a incerteza na leitura da tensão
o seguinte valor,

12

2
2
UV = ⎡( 0, 0112 × V ) + ( 0, 0073) ⎤
⎥⎦
⎣⎢

(A-19)

e sendo a tensão relacionada com a pressão pelas expressões, P = −2,5 + 1,3298 × V no
caso do transdutor de 0-10 bar e P = −6, 25 + 3,3245 × V no caso do transdutor de 0-25
bar, obtém-se para a incerteza na leitura da pressão os seguintes valores,

12

U P = ⎡(1,3298 × UV
⎣⎢

)2 ⎤⎦⎥

U P = ⎡( 3,3245 × UV
⎣⎢

)2 ⎤⎦⎥

(A-20)

12

(A-21)
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Figura A.1 – Variação da incerteza na leitura da pressão.

A-3. - Incerteza na determinação do volume do reactor.

O volume do reactor foi medido por recurso à medição da massa de água que
estava contida nas duas partes constituintes do reactor, o corpo principal e a tampa. A
massa de água foi pesada com uma balança digital cujo erro sistemático indicado pelo
fabricante é de 20 g. Foram realizados cinco ensaios tendo-se obtido os seguintes
valores: 22,78 kg; 22,80 kg; 22,80 kg; 22,78 kg; 22,78 kg. Assim, o valor médio da
massa de água é dado por,

mh =

22, 78 + 22,8 + 22,8 + 22, 78 + 22, 78
= 22, 79 kg
5

e o limite do erro de precisão associado à sua determinação por,

(A-22)
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12

⎡ 3 × ( 22, 78 − 22, 79 )2 + 2 × ( 22,8 − 22, 79 )2 ⎤
⎥
Px = tS x = 2, 776 × ⎢
4
⎢
⎥
⎣
⎦

= 0, 031 kg

(A-23)
onde Sx é o índice de precisão da amostra com 5 leituras e t é o valor retirado da
distribuição de Student com 95% de grau de confiança. A incerteza na determinação da
massa de água será dada pelo somatório do limite do erro sistemático e de precisão
associado à sua determinação,

12

U m = ⎢⎡ Bm 2 + Pm 2 ⎥⎤
h
h ⎦
⎣ h

(A-24)

12

⎡⎛ 0, 02 ⎞2 ⎛ 0, 031 ⎞ 2 ⎤
h
= ⎢⎜
⎟ + ⎜ 22, 79 ⎟ ⎥
mh
⎢⎣⎝ 22, 79 ⎠
⎝
⎠ ⎥⎦

Um

= 0,162%

(A-25)

O volume do reactor será igual ao volume de água. No entanto, o volume efectivo
utilizado no cálculo da concentração será igual ao volume do reactor menos o volume
ocupado pelas sondas de medição existentes no seu interior. As cotas destas sondas
foram medidas com um paquímetro e o seu volume foi calculado, tendo em conta a sua
configuração, obtendo-se o valor total a descontar de 0,088 L. Às leituras do paquimetro
está associado um erro total de 0,0206 mm, o que significa que o erro na leitura das
cotas será sempre inferior a 0,15 %. Assim temos que,

v =

mh

ρh

− 0, 088 =

22, 79
× 103 − 0, 088 = 22, 7 L
998, 76

(A-26)

onde ρh é a massa volúmica da água a 12,4 ºC.
Como a incerteza na determinação do volume das sondas é desprezável face à
incerteza na determinação da massa de água considerou-se que a incerteza na
determinação do volume efectivo do reactor seria dado por,

U v U mh
≈
= 0,162%
v
mh

(A-27)
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A-4. - Incerteza na determinação da concentração.
A concentração mássica de pó é considerada como sendo a massa de pó a dividir
pelo volume do reactor, C = m/v. Assim, a incerteza na sua determinação é dada por,

12

2
2
⎡⎛ ∂C
⎞ ⎛ ∂C
⎞ ⎤
U C = ⎢⎜
Um ⎟ + ⎜
Uv ⎟ ⎥
⎠ ⎝ ∂v
⎠ ⎥⎦
⎢⎣⎝ ∂m

(A-28)

onde Um e Uv são as incertezas nas leituras da massa de pó e do volume do reactor.
Derivando e substituindo, obtém-se,

U C ⎡⎛ U m
= ⎢⎜
C
⎢⎣⎝ m

12

2
2
⎞ ⎛ Uv ⎞ ⎤
+
⎟ ⎜ v ⎟ ⎥
⎠ ⎝
⎠ ⎥⎦

(A-29)

Para as concentrações elevadas, acima de 130 g/m3, a massa de pó foi pesada
numa balança digital cujo certificado de calibração, nº L0427/01 da TAP, indica uma
incerteza total de 0,01 g. Para as pequenas concentrações de pó, foi utilizada uma
balança digital, na pesagem da massa de pó, com uma resolução até as milésimas. O
fabricante indica um erro sistemático de 0,001 g. Neste caso, a incerteza na
determinação da massa de pó é dada pela combinação dos limites dos erros sistemático
e de precisão. Assim,

12

2
U m = ⎡ Bm
+ Pm2 ⎤
⎣
⎦

12

= ⎡ 0, 0012 + 0, 00052 ⎤
⎣
⎦

= 0, 00112 g

(A-30)

Portanto, temos que a incerteza na determinação da concentração será dada por,

12

⎤
U C ⎡ 0, 00112 2
=⎢
+ 0, 001622 ⎥
C
⎢⎣ m
⎥⎦

para

C<130

(28)
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12

⎤
U C ⎡ 0, 012
=⎢
+ 0, 001622 ⎥
C
⎢⎣ m
⎦⎥

para C>130g/m3

(29)
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Figura A.2 - Variação da incerteza na determinação da concentração.

