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RESUMO 
 

 

Usando a técnica de simulação computacional denominada autômatos celulares foi possível 

desenvolver um software capaz de simulador a geração e descarga de uma pilha de pelotas de 

minério de ferro dentro de um forno de redução direta, bem como calcular o grau de redução 

das pelotas ao deixaram o forno. O software desenvolvido possibilita simular a alteração de 

parâmetros operacionais e verificar o resultado destas sobre o grau de redução das pelotas. Os 

dados simulados foram validados em duas instâncias: para a dinâmica de escoamento das 

pelotas no forno foi usado como aparato experimental um silo bidimensional feito em acrílico 

e para a validação da redução das pelotas utilizou-se dados experimentais da redução direta de 

pelotas de minério de ferro provenientes da literatura. Os resultados encontrados através da 

simulação computacional se mostraram aceitáveis tanto para descrever a movimentação de 

pelotas no interior do forno de redução direta (resultado este aplicável também ao escoamento 

de grãos em silos, que em suma é o mesmo problema) quanto para descrever a redução das 

pelotas no forno. 

 



 
 

xv 

 

ABSTRACT 
 

 

Using the cellular automata computational technique it was possible to simulate the 

generation and discharge of an iron ore pellet pile inside a direct reduction iron oven, as well 

as calculate the reduction degree of the pellets as they leave the oven. It allows us to simulate 

the variation of operational parameters and verify the results of those variations in the pellet 

reduction degree. The simulated data was validated in two instances: for the dynamics of the 

pellet flow inside the oven it was used an acrylic bi-dimensional silo; and data from direct 

reduction iron literature was used for validation of the pellet reduction. The simulated results 

were considered acceptable to describe the movement of the iron pellet inside the direct 

reduction iron oven (this result is also applicable to grain flow in silos, which in essence is the 

same problem) and to describe the iron pellet reduction in the oven. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Existem atualmente dois processos industriais para a produção de ferro metálico, classificados 

como redução direta e indireta. A redução indireta é mais antiga e considerada mais agressiva 

ambientalmente que a direta. Na redução direta faz-se uso de gás natural, num forno, em 

contracorrente com pelotas de minério de ferro para a redução destas. 

 

Como a redução direta é uma técnica relativamente recente, estudos aprofundados sobre as 

peculiaridades do processo se fazem necessários. Fenômenos tais como arcos de tensão, 

causando entupimentos são observados dentro dos fornos de redução direta. O processo 

MIDREX é o mais importante processo de fabricação de DRI, responsável por cerca de dois 

terços da produção mundial, segundo a própria Midrex. O seu reator principal é um reator de 

leito móvel onde as pelotas de minério de ferro, movendo-se em contracorrente com gás 

natural, são reduzidas produzindo o DRI, neste processo também chamado de ferro esponja. 

Redução direta de minério de ferro é um processo extremamente importante para a indústria 

de ferro e aço. A produção mundial de ferro reduzido diretamente (DRI) cresceu de 

aproximadamente zero em 1970 para 68,45 Mt em 2008 (Midrex, 2010). 

 

Apesar do controle de qualidade das pelotas ser eficaz, estas são alimentadas no forno com 

granulometrias diferentes, compondo assim uma alimentação polidispersa. Tal propriedade da 

alimentação interfere na dinâmica das partículas dentro do forno e, com isso, pelotas de maior 

diâmetro saem do forno ainda com baixo grau de metalização (o grau de metalização é um 

número que indica a porcentagem de ferro metálico presente em uma amostra de DRI, neste 

caso a pelota ainda possui em sua composição óxidos de ferro e não apenas ferro metálico). 

Caso contrário, pelotas de pequeno diâmetro são submetidas a um tempo de residência maior 

que o necessário para o seu tamanho, diminuindo assim a produtividade do forno. 

 

Desejou-se então modelar a dinâmica das pelotas de minério de ferro nas condições presentes 

em um forno MIDREX a fim de se aumentar o entendimento sobre: 

• A dinâmica de empilhamento (ou empacotamento) das pelotas dentro do forno; 

• A dinâmica de descarregamento das pelotas do forno; 



 
 

17 

• O tempo de residência de um conjunto de pelotas no forno dada a distribuição 

granulométrica das pelotas e a geometria do forno. 

 

Assim sendo, o objetivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento de um simulador 

computacional que permitisse testar modificações nas variáveis de processo de um forno 

MIDREX visando a obtenção de um dado grau de metalização das pelotas de minério de ferro 

a partir de informações sobre a alimentação do forno, sua geometria, forma de funcionamento 

(temperatura de chama e de exaustão) e geometria das pelotas. 

 

O presente trabalho está dividido nos capítulos: introdução, objetivos, revisão bibliográfica, 

materiais e métodos, resultados e discussão, conclusões, contribuições originais ao 

conhecimento, relevância dos resultados, sugestões para trabalhos futuros e referências 

bibliográficas. No capítulo revisão bibliográfica são apresentadas as bases teóricas nas quais o 

presente trabalho se baseia. Em materiais e métodos é apresentada a caracterização das 

pelotas de minério de ferro para redução direta, o desenvolvimento dos simuladores propostos 

bem como a montagem do silo bidimensional em acrílico usado para validar os dados 

simulados. Em resultados e discussão são apresentados os resultados obtidos na validação dos 

simuladores propostos. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
Os objetivos específicos da presente tese foram: 

 

• Modelar bidimensionalmente a geração de pilhas de pelotas de minério de ferro dado o 

tamanho médio das pelotas; 

 

• Modelar bidimensionalmente o enchimento e a posterior descarga das pelotas no forno 

de redução direta dada a geometria do forno (altura, largura, tamanho e inclinação da 

tremonha); 

 

• Modelar a redução direta das pelotas de minério de ferro dentro do forno, permitindo o 

cálculo do grau de redução destas; 

 

• Unificar os modelos anteriores de forma a modelar bidimensionalmente o forno 

MIDREX funcionando em fluxo contínuo a fim de verificar o tempo de residência e 

conseqüentemente o grau de redução das pelotas em seu interior. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo estão sumarizados os conhecimentos necessários para o desenvolvimento do 

presente trabalho e a obtenção de seus resultados. Não serão abordados conteúdos sobre 

técnicas de programação, visto que tal assunto é pré-requisito obvio para a elaboração e o 

desenvolvimento de simuladores computacionais. 

 

As únicas metodologias de simulação a serem apresentadas são a dinâmica molecular e os 

autômatos celulares. Isto se deve ao fato do presente trabalho ter sido iniciado visando simular 

a redução das pelotas de minério de ferro em um forno MIDREX via dinâmica molecular e, 

posteriormente, ter-se escolhido os autômatos celulares como metodologia para o 

desenvolvimento do simulador da redução direta de pelotas de minério de ferro. Assim sendo 

apenas estas duas abordagens serão detalhadas neste capítulo.  

 

3.1. Pelotas de minério de ferro para redução direta 
A lavra dos minérios de ferro, sua classificação em tipos granulométricos pré-definidos, o seu 

transporte e processamento provocam, inexoravelmente, a geração de uma elevada quantidade 

de finos (material com granulometria abaixo de 6 mm), cuja aplicação direta se torna inviável 

em equipamentos siderúrgicos de larga escala. Com o propósito de aproveitar o material fino 

gerado surgiram os processos de aglomeração, cujo objetivo primordial seria a aglomeração 

de partículas finas formando um aglomerado de características químicas e físicas 

(granulometria, resistência mecânica, teor de minério de ferro, entre outras) adequadas aos 

processos siderúrgicos subseqüentes. 

 

A forma mais comum de aglomeração é baseada em um tratamento térmico a altas 

temperaturas (1300 – 1400ºC) das partículas. Baseados nesta premissa surgiram os processos 

de sinterização (no final do século XIX) e de pelotização (em 1911 na Suécia). 

 

A sinterização se encarregou de reciclar uma parcela dos materiais finos, sendo que a parcela 

restante, também denominada de ultrafinos, se mostrou inapropriada para este processo de 

aglomeração dada a baixa produtividade obtida utilizando materiais nesta granulometria. A 

fim de se reciclar os materiais ultrafinos foi desenvolvido o processo de pelotização. 
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O processo de pelotização tem por finalidade atribuir uma aplicação economicamente viável a 

um material cuja granulometria fina o classificaria, a priori, como rejeito da planta de 

processamento mineral. Assim sendo, a pelotização nada mais é que um processo de 

aglomeração via processamento térmico a elevadas temperaturas (1300 – 1350°C), a fim de 

provocar a formação de um aglomerado de partículas minerais. Este aglomerado possui uma 

granulometria final superior à granulometria inicial das partículas minerais. A pelotização 

possibilita: 

1. Aproveitamento econômico da fração de partículas ultrafinas (diâmetro inferior a 

0,150 mm); 

2. Ajuste da qualidade química e física do minério; 

3. Agregação de valor às cargas metálicas de altos fornos e reatores de redução direta. 

 

Contudo, não basta apenas que o aglomerado (que neste caso recebe o nome de pelota devido 

a sua forma pseudo-esférica) tenha apenas a granulometria requerida, é necessário que este 

possua outras características desejáveis aos processos subseqüentes, tais como propriedades 

metalúrgicas e mecânicas. 

 

Segundo Pinheiro (1974) a pelotização pode ser visualizada, genericamente, como sendo um 

processo que envolve três fases principais e distintas, que são: 

1. Preparação da matéria-prima; 

2. Formação das pelotas cruas; 

3. Secagem e endurecimento das pelotas. 

 

Cada uma destas três fases pode ser subdividida em outras subfases, sendo que as subfases, 

que vão assim constituir o processo de pelotização, dependem das características intrínsecas 

das matérias-primas, das condições de regime da usina e do componente econômico do 

empreendimento. 

 

3.2. Redução direta de minério de ferro 
O processo de redução do minério de ferro consiste em obter ferro metálico (Fe) a partir de 

óxidos de ferro, tipicamente da hematita (Fe2O3) e da magnetita (Fe3O4). Para tal existem 

atualmente dois processos distintos: a redução direta e a indireta do minério de ferro. 
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Os processos de redução direta de minério de ferro ou DRI (do inglês Direct Reduced Iron) 

são processos que reduzem o minério de ferro sem a necessidade de derreter o mesmo. Para 

isso usa-se gás natural e as reações químicas processadas em um forno DRI são descritas 

abaixo: 

 

1. Reações de redução 

3Fe2O3(s) + CO(g) → 2Fe3O4(s) + CO2(g) ∆H = –179,18kJ/mol 

3Fe2O3(s) + H2(g) → 2Fe3O4(s) + H2O(g)  ∆H = –138,02kJ/mol 

Fe3O4(s) + CO(g) → 3FeO(s) + CO2(g)   ∆H = 85,42kJ/mol 

Fe3O4(s) + H2(g) → 3FeO(s) + H2O(g)   ∆H = 126,58kJ/mol 

FeO(s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g)   ∆H = –10,98kJ/mol 

FeO(s) + H2(g) → Fe(s) + H2O(g)   ∆H = 30,18kJ/mol 

 

2. Reações de formação dos gases 

CH4(g) + CO2(g) → 2CO(g) + 2H2(g)   ∆H = 247,30kJ/mol 

CH4(g) + H2O(g) → CO(g) + 3H2(g)   ∆H = 206,14kJ/mol 

 

As equações supracitadas mostram a redução da hematita (Fe2O3), principal minério de ferro 

usado na fabricação das pelotas em ferro metálico (neste caso denominado de ferro esponja ou 

DRI). Esta reação é estagiada, não sendo processada diretamente em uma única etapa. Desta 

forma a hematita em contato direto com o monóxido de carbono e/ou com o gás hidrogênio é 

reduzida à magnetita (Fe3O4). A magnetita por sua vez é reduzida a monóxido de ferro (FeO) 

pelos mesmos gases e, por último o monóxido de ferro é reduzido a ferro metálico. 

 

Existem atualmente diferentes processos para a obtenção de ferro esponja. Citam-se os 

processos mais importantes: MIDREX, SL/RN, Krupp-CODIR, DRC, Kinglor Metor, 

ACCAR, HYL, Purofer, Carbeto de ferro e FINMET. Segundo a empresa Midrex, detentora 

da patente do processo MIDREX, tal processo era em 2009 o líder mundial de produção de 

DRI, sendo este um produto de alta pureza destinado à produção posterior de aço. Em 2010 

tal tecnologia já estava presente em cinqüenta e três plantas de produção de ferro esponja em 

dezenove países, atuando desde 1969. 

 

O processo de redução direta de minério de ferro MIDREX reduz o minério usando gás 

natural, sendo este processo atualmente o que possui a melhor eficiência energética em se 
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tratando de redução direta. No processo MIDREX óxido de ferro, na forma de pelotas ou 

lump ore1, é introduzido através de um silo na parte superior do forno. À medida que o 

minério desce por gravidade através do forno, este é aquecido e o óxido de ferro é reduzido 

pelos gases que fluem em contra corrente com alto teor de H2 e CO. Estes gases reagem com 

o Fe2O3 contido no minério de ferro e o reduz a ferro metálico, produzindo H2O e CO2. 

 

Segundo Lazutkin et al. (2001) a quantidade máxima em porcentagem mássica de enxofre, 

fósforo, arsênio e cobre nas pelotas de minério de ferro que atendem aos requisitos de 

matéria-prima para o processo MIDREX é: S = 0,007; P = 0,018–0,03; As = 0,001; Cu = 

0,005. 

 

O forno MIDREX possui um recobrimento externo feito de metal e é internamente preenchido 

com material refratário que está em contato tanto com as pelotas de minério de ferro quanto 

com o DRI, de acordo com a altura considerada no forno. O forno possui uma entrada para 

admissão do gás e outra para a sua exaustão. As pelotas são alimentadas no forno por um silo 

em seu topo e o ferro esponja deixa o forno por uma abertura em sua base. 

 

A figura 1 mostra a rota de processo de redução direta de minério de ferro pelo processo 

MIDREX. Nota-se nesta que o forno MIDREX pode ser dividido em: 

• Um silo cônico superior, de onde as partículas caem por gravidade alimentando o 

forno MIDREX propriamente dito; 

• Um silo cilíndrico inferior, onde as pelotas são reduzidas pelos gases movendo em 

contracorrente. Este silo pode possuir em seu interior elementos estruturais que 

interferem na dinâmica das partículas com o intuito de aumentar o tempo de residência 

das pelotas dentro do reator, o que não ocorre no silo superior. 

 

Como o gás natural é um combustível abundante e relativamente limpo, o processo MIDREX 

de redução direta de minério de ferro desempenha um papel importante na produção de aço 

atual devido às suas características ambientais. Segundo nota da própria empresa Midrex 

divulgada em seu site “as plantas MIDREX satisfazem os mais exigentes padrões de controle 

ambiental e seus níveis de emissão de gases e rejeitos atendem aos padrões mundiais, 
                                                 
 
1 Nome dado às frações de minério de ferro de tamanho semelhante às pelotas, produzidas pelo cominuição do 
minério sem a necessidade de aglomeração, constituindo-se assim de um material in natura que sofreu apenas 
adequação em sua granulometria. 
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salientando a baixa produção de CO2 em relação aos processos de produção de ferro em 

fornos convencionais”. 

 

Segundo Lazutkin et al. (2001) a produtividade de um forno MIDREX é de aproximadamente 

60 toneladas de pelotas por hora, sendo o consumo de pelotas oxidadas para cada tonelada de 

pelota metalizada produzida aproximadamente 1,42 toneladas (isto se deve ao fato da massa 

específica da pelota oxidada ser de aproximadamente 3,4 g/cm3 ao passo que a pelota 

metalizada possui massa específica de 3,1 g/cm3). Já o consumo de gás natural é da ordem de 

325 m3/tonelada de produto. 

 

Segundo Parisi e Laborde (2004) a altura usual de um forno MIDREX padrão é de 

aproximadamente 20m e o seu diâmetro de aproximadamente 5m. Ainda segundo os autores o 

gás natural entra no forno por um conjunto de 70 bocais dispostos em toda a circunferência do 

forno, espaçados igualmente um do outro, o que permite ao gás até o meio da camada sólida 

de pelotas. Os autores ainda indicam que a zona de reação dentro do forno tem 

aproximadamente 10m de altura. 

 

Segundo os dados mais atualizados do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) 

a produção brasileira de ferro-gusa em 2006 foi de 376 mil toneladas, como pode ser visto na 

figura 2. Nota-se claramente que a produção de ferro-gusa suplantou, e muito, a produção de 

ferro esponja no Brasil em 2006. Isto ocorreu devido a dois fatores: parques industriais já 

instalados e falta de gás natural no mercado brasileiro. Como a redução direta exige com 

matéria-prima gás natural, o que até recentemente no Brasil era artigo de importação, as 

empresas dependentes de tal insumo ficavam dependentes de mercados estrangeiros, o que 

pode se tornar uma fragilidade a tais empresas, uma vez que o gás natural consumido no 

Brasil provinha de países como a Bolívia e Argentina. 
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Figura 1 – Processo de redução direta de minério de ferro pelo processo MIDREX. Adaptado de Midrex 

(2010). 
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Figura 2 – Produção brasileira de ferro esponja. FONTE: DNPM (2009). 
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Segundo o Sumário Mineral de 2007 do DNPM a quantidade importada de gás natural em 

2006 foi 8,8% superior a de 2005, enquanto o dispêndio com a compra do produto cresceu 

49,4%. Para garantir o abastecimento de seu mercado, o Brasil importou gás natural da 

Argentina e, principalmente, da Bolívia. A quantidade comprada deste último corresponde a 

mais de 90% do total. O gás importado da Bolívia atende municípios nos estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já o 

volume proveniente da Argentina destina-se a Sulgás (concessionária gaúcha de distribuição 

de gás) e atende exclusivamente a Usina Termelétrica de Uruguaiana. 

 

A figura 3 apresenta a produção de DRI entre 1970 e 2008, onde a produção deste aumentou 

de 0,79 para 68,45 milhões de toneladas anuais. Já a figura 4 apresenta um gráfico mostrando 

as regiões do globo onde mais se produziu DRI. Nota-se que a América Latina vem em 

terceiro lugar neste ranking. 

 

A tabela 1 apresenta as especificações físico-químicas típicas de um ferro esponja. 

 

Tabela 1 – Especificações típicas de um ferro-esponja. FONTE: Midrex (2010). 

Parâmetro Ferro esponja 

Ferro total Mínimo de 91.5% 

Grau de metalização Mínimo de 88% 

Ferro metálico Mínimo de 80% 

Enxofre < 0.04% 

Fósforo < 0.045% 

Tamanho 3 até 20 mm 
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Figura 3 – Produção mundial de DRI entre 1970 e 2008. FONTE: Midrex (2010). 

 

 

 
Figura 4 – Produção mundial de DRI por região em 2008.  FONTE: Midrex (2010). 
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3.3.  Modelamento e simulação computacional 
Segundo Possa (1995), um modelo pode ser definido como sendo uma equação, ou um 

conjunto de equações, que transforma uma entrada de dados (input) em uma saída de 

resultados (output), ou seja, é uma descrição matemática criteriosamente simplificada de um 

fenômeno e que expressa os mecanismos envolvidos, a partir de conhecimentos do fenômeno 

já previamente adquiridos. 

 

Segundo Luz et al. (1998), os modelos costumam ser classificados em três tipos distintos 

quanto ao seu embasamento teórico, que são: 

1. Modelos fundamentais, teóricos ou de fenômenos de transporte – são consideradas 

as leis básicas da física e da química que caracterizam o processo, sendo os parâmetros 

de entrada obtidos através de experimentos ou de dados da literatura e assim, válidos 

para uma ampla faixa de valores de parâmetros constituintes do modelo. Tem-se como 

exemplo deste tipo de modelo a Lei de Stokes para o processo de sedimentação em 

fluidos viscosos. 

 

2. Modelos fenomenológicos – são baseados na teoria do processo, mas utilizam 

parâmetros cujos valores devem ser obtidos no próprio processo. Os modelos 

fenomenológicos são poderosos e representam o modelo de forma realista, sendo 

capazes de realizar extrapolações. Os modelos cinéticos de moagem são exemplos de 

modelos fenomenológicos onde é incorporada a idéia de que as partículas são 

fragmentadas e transportadas a taxas que são dependentes dos tamanhos das 

partículas. 

 

3. Modelos empíricos – são baseados em dados experimentais obtidos no próprio 

processo. Estes dados são correlacionados, geralmente, através do emprego de técnicas 

de regressão, associando parâmetros de desempenho do processo com as variáveis 

operacionais. Como exemplo deste tipo de modelo tem-se a equação de Bond para a 

fragmentação mineral. Este tipo de modelo é restrito, não podendo ser extrapolado 

para condições sob as quais as variações dos parâmetros não foram estudadas. 

 

Os modelos também podem ser classificados quanto ao regime dos processos em modelos em 

estado de equilíbrio e dinâmico, sendo que neste último caso são considerados os distúrbios 

que ocorrem durante o processo, gerando uma dependência em relação ao tempo. 
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No processamento mineral e na metalurgia extrativa, os modelos mais utilizados são os 

fenomenológicos e os empíricos, ou ainda, a combinação destes modelos, face à simplificação 

dos mesmos. Os modelos fundamentais são pouco empregados devido à grande complexidade 

dos mecanismos envolvidos nos processos. 

 

Quando os valores de entrada de um modelo são modificados através das equações 

matemáticas que o regem, tem-se uma simulação matemática. No entanto, tais equações 

podem estar contidas em um programa de computador, originando assim, a simulação 

computacional. A simulação de um processo físico é um modelo matemático que representa, 

de forma simplificada, o comportamento de um processo. 

 

No final da década de 60 (Possa, 1995 e Carrisso, 1995) a simulação começou a ser 

implantada de maneira significativa no tratamento de minérios e na metalurgia extrativa como 

conseqüência da difusão da computação. Até então, o processo fora lento porque era difícil 

desenvolver modelos precisos e os computadores de grande porte eram restritos a um pequeno 

número de técnicos e pesquisadores interessados no assunto. Este obstáculo veio sendo 

minimizado ano a ano graças ao desenvolvimento de computadores pessoais (PC’s) com 

capacidade de executar grandes números de operações matemáticas em tempos cada vez mais 

diminutos, sendo que o custo destas máquinas também sofreu declínio. 

 

Uma vantagem da simulação é a boa reprodutibilidade de um ensaio simulado. Tomando-se 

como exemplo um peneiramento de uma amostra devidamente quarteada e homogeneizada, é 

estatisticamente improvável que os peneiramentos das quatro alíquotas sejam iguais. Por 

outro lado, se o mesmo peneiramento fosse uma simulação, poder-se-ia repetir o mesmo 

ensaio, obtendo os mesmos resultados, quantas vezes fossem necessárias. 

 

Uma vez que se cria um programa computacional para a simulação de um fenômeno, ou seja, 

um simulador, tem-se início à fase de validação deste, bem como do modelo matemático por 

detrás do simulador. É nesta fase que o simulador deverá ser alimentado com dados práticos, 

devidamente conhecidos e os resultados gerados pelo simulador deverão condizer com os 

resultados práticos obtidos. Percebe-se que a integridade de ambos, modelo e simulador, 

depende estritamente da representatividade dos dados que alimentarão e validarão o 

simulador. 
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Cabe notar que ao se criar um simulador pode-se cometer erros tanto na fase de criação do 

modelo matemático quanto na fase da implementação computacional deste, sendo assim 

necessária uma intensa análise crítica de ambos, a fim de que o simulador possa ter um grau 

de confiabilidade satisfatório. 

 

3.3.1. Autômatos celulares 
Na década de 1940, Stanislaw Ulam estudou o crescimento de cristais no Laboratório 

Nacional de Los Alamos, modelando-o usando uma matriz. Ao mesmo tempo, John von 

Neumann, colega de Ulam em Los Alamos, trabalhava em sistemas auto-replicativos e 

encontrava dificuldades para explicitar o seu modelo inicial de um robô que fosse capaz de se 

copiar sozinho a partir de um conjunto de peças separadas. Ulam sugeriu-lhe que se inspirasse 

em seus trabalhos, o que conduziu von Neumann a conceber um modelo matemático abstrato 

para seu problema. O resultado foi o “copiador e construtor universal”, o primeiro autômato 

celular, baseado numa matriz com duas dimensões onde cada célula podia estar em um de 29 

estados possíveis. 

 

Em 1969, Konrad Zuse publicou o livro Rechenender Raum (“Calcular o espaço”) onde 

adiantou a hipótese de as leis físicas serem discretas e que o universo era o resultado de um 

gigantesco autômato celular. 

 

Nos anos 1970, um autômato celular de duas dimensões e dois estados, chamado de o “Jogo 

da Vida”, inventado por John Horton Conway, atingiu grande sucesso, particularmente entre a 

comunidade nascente da informática. Foi popularizado por Gardner (1970) num artigo para a 

revista Scientific American. O Jogo da Vida é um autômato celular que simula processos de 

evolução de células biológicas e ainda segundo o autor é um autômato “computacionalmente 

universal”, ou seja, potencialmente seria capaz de simular qualquer sistema possível. As 

regras deste autômato celular são as seguintes: 

• Qualquer célula viva com menos de dois vizinhos vivos morre de solidão; 

• Qualquer célula viva com mais de três vizinhos morre por superpopulação; 

• Qualquer célula morta com exatamente três vizinhos se torna uma célula viva; 

• Qualquer célula com dois vizinhos vivos continua no mesmo estado para a próxima 

geração. 
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O Jogo da Vida em si consiste em escolher uma configuração inicial de células vivas tais que 

elas acabem por sobreviver ao final da simulação. 

 

Em 1983, Stephen Wolfram publicou a primeira de uma série de publicações em que o autor 

analisou de maneira sistemática autômatos celulares muito simples. A complexidade do seu 

comportamento, induzida por regras elementares, levou-o a conjecturar que mecanismos 

similares poderiam esclarecer fenômenos físicos complexos, idéias estas que desenvolveu em 

seu livro (Wolfram, 2002). 

 

Rucker (2005) expandiu as teorias de Wolfram para uma teoria do Automatismo Universal, 

que usa os autômatos celulares como um modelo para explicar como regras simples podem 

gerar resultados complexos. Segundo esta teoria, tudo que existe no universo (o tempo 

meteorológico, a forma das folhas das árvores ou dos continentes, o movimento das estrelas, 

os processos da mente, etc.) tem por base algoritmos simples capazes de gerar a complexidade 

que vemos nos mundos da física, biologia, sociedade, cultura e até da psicologia. 

 

Os autômatos celulares são modelos computacionais onde o tempo e o espaço são ambos 

discretizados e a evolução do sistema obedece a regras específicas pré-determinadas. Esses 

modelos permitem estudar sistemas de grande tamanho em tempo e custo computacionais 

aceitáveis. 

 

Um autômato celular é um modelo discreto, consistindo em uma matriz finita e regular de 

células, cada uma podendo estar em um número também finito de estados, que variam de 

acordo com regras determinísticas. O tempo também é discreto e o estado de uma célula no 

tempo ti é uma função do estado no tempo ti-1 de um número finito de células na sua 

vizinhança. Essa vizinhança corresponde a uma determinada seleção de células próximas 

(podendo eventualmente incluir a própria célula). Todas as células evoluem segundo a mesma 

regra de atualização, baseada nos valores das suas células vizinhas e em alguns casos dela 

própria. Cada vez que as regras são aplicadas à matriz completa, uma nova matriz é 

produzida. Assim sendo qualquer sistema com muitos elementos idênticos que interagem 

local e deterministicamente pode ser modelado usando autômatos celulares. 
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O autômato celular mais simples e não trivial é unidimensional, com dois estados possíveis 

por célula e sendo os vizinhos de uma célula as células adjacentes de cada lado desta. Uma 

célula e as suas duas vizinhas formam uma vizinhança de 3 células, por isso existem 23 = 8 

padrões possíveis para uma vizinhança. Há, então, 28 = 256 regras possíveis. Os autômatos 

são referidos usualmente pelo número decimal que, em binário, representa a tabela da regra. A 

representação gráfica da evolução de um autômato com a regra 30 (em binário 11110) 

começando com um padrão de entrada inicial com apenas um 1 no centro é mostrada na 

figura 5. A tabela 2 mostra a tabela que define a regra do 30 para o exemplo considerado. 

 

 

Figura 5 – Autômato celular com regra 30. FONTE: Wikipédia (2009). 

 

Tabela 2 – Tabela para a regra do 30. 

Padrão atual 111 110 101 100 011 010 001 000 

Novo estado para a célula central 0 0 0 1 1 1 1 0 

 

Uma tabela define a regra de um autômato porque indica o que vai acontecer para cada um 

dos padrões possíveis para uma vizinhança. Por exemplo, a tabela da regra 30 diz que se três 

células adjacentes têm atualmente o padrão 100 (célula da esquerda tem valor 1, e as outras 0) 

ou 001 (célula da direita com valor 1, e as outras 0) então a célula do meio tornar-se-á 1 na 

próxima iteração. A regra 30 gera uma seqüência aparentemente aleatória. Wolfram propôs 

usar a sua coluna central como um gerador de números pseudo-aleatórios e este usa esta regra 

no seu programa Mathematica para criar números inteiros aleatórios. 
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Os desenhos de certas conchas de moluscos são gerados como autômatos celulares naturais. 

As células responsáveis pela pigmentação estão situadas sobre uma banda estreita ao longo da 

boca da concha. Cada célula segrega pigmentos de acordo com a segregação (ou ausência de 

segregação) das suas vizinhas e o conjunto das células produz o desenho da concha à medida 

que ela cresce. Como exemplo tem-se a espécie conus textile que apresenta um desenho 

parecido com o de um autômato celular de regra 30 (vide figura 6). 

 

 

Figura 6 – Espécie conus textile e o desenho da sua concha. FONTE: Wikipédia (2009). 

 

3.3.2. Dinâmica molecular 
Segundo Woolfson e Pert (1999) Dinâmica Molecular é uma técnica muito poderosa e 

amplamente usada para uma grande variedade de aplicações, envolvendo sistemas sólido-

átomo, estruturas moleculares e líquidos. O princípio geral de funcionamento da técnica é 

muito simples. A dinâmica de uma partícula individual i de posição r e velocidade v sujeita a 

uma força resultante Fi é computada pela integração numérica da equação cinemática de 

movimento, dada por: 

i
i v

dt

dr
=                                                               (3.1) 

 

e pela segunda Lei de Newton: 
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i

ii

m

F

dt

dv
=                                                             (3.2) 

 

Onde mi é a massa da partícula. A força resultante Fi é a soma das forças externas e das 

interações mútuas. Nota-se que a força total, a princípio, contém vários termos a serem 

calculados em uma base repetitiva. Contudo, em problemas onde a dinâmica molecular é 

usada a natureza de curto alcance das forças permite que estas somas sejam reduzidas. Isto 

ocorre de duas maneiras: 

a) O arranjo estrutural geral das partículas é fixado, de modo que cada partícula 

individual tenha um conjunto de vizinhos identificáveis. Exemplos disso são os 

modelos de compostos químicos, amplamente utilizados na indústria farmacêutica 

para o desenvolvimento de drogas, comportamento de superfícies (como por exemplo 

o estudo de catalisadores) e modelos de reações químicas. 

 

b) O meio é efetivamente infinito, mas uniforme, de modo que qualquer região é similar 

a outra. Isto permite o uso de periodicidade para restringir o número de partículas 

requeridas na simulação. 

 

Segundo Pang (2006) a dinâmica de um sistema de vários corpos pode ser descrita pelo 

Hamiltoniano: 
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Onde EK e EP são a energia cinética e potencial do sistema, respectivamente, mi, r i e pi são a 

massa, vetor posição e o momento da i-ésima partícula, e V(r ij) e U(r i) são correspondentes à 

energia de interação e a energia potencial. Do princípio de Hamilton, o vetor posição e o 

momento satisfazem as equações: 
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As equações acima são chamadas de equações de Hamilton e são válidas para qualquer H, 

incluindo o caso de um sistema que pode trocar energia ou calor com o seu ambiente. A força 

fi é dada por: 

( ) ( )∑
≠

∇−−∇=
ij

ijiiextii rVrUf                                             (3.6) 

 

Dentre os métodos computacionais para resolver as equações de Newton cita-se: os métodos 

de Euler e Picard, os métodos preditores-corretores, o método de Runge-Kutta e o algoritmo 

de Verlet.  

 

 

Segundo Rapaport (2004) o ponto inicial para a simulação de sistemas dotados de 

movimentação é o princípio variacional de Hamilton, o qual sumariza concisamente a maioria 

da mecânica clássica na afirmação que a trajetória fase-espaço seguida por um sistema 

mecânico é aquela para a qual a integral temporal ∫ Ldt é um extremo, onde L é a 

Lagrangiana. Dado um conjunto de N coordenadas independentes generalizadas e velocidades 
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.

ii qq  que descrevem o estado de um sistema conservativo (um no qual todas as forças 

derivam de uma função de energia potencial U), de modo que 
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pode ser mostrado de modo a satisfazer as equações de Lagrange da seguinte forma: 
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Estas equações formam o ponto inicial de vários desenvolvimentos subseqüentes. A segundo 

Lei de Newton é uma conseqüência simples deste resultado, onde, se qi denota uma 

componente do sistema de coordenadas cartesianas para um dos átomos (e assumindo massas 

idênticas m), tem-se: 
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Desta forma, a equação (3.7) pode ser escrita como: 
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Onde fi é o componente da força correspondente. 

 

Rapaport (2004) destaca que métodos análogos ao modelamento da dinâmica molecular se 

mostram apropriados para o estudo de materiais granulares, apesar das partículas constituintes 

dos sistemas não mais serem átomos ou moléculas e sim grãos. 

 

3.3.3. Colisão entre dois corpos 
Em Física, dá-se o nome de colisão a uma interação entre duas partículas (dois corpos) cuja 

duração é extremamente curta na escala de tempo humana e onde há troca de momento linear 

e energia. A colisão entre dois corpos pode ser de dois tipos: elástica ou inelástica. Uma 

colisão elástica é caracterizada pela conservação da energia do sistema (cinética e potencial), 

assim sendo a energia do sistema antes da colisão tem o mesmo valor da energia ao final da 

colisão. No entanto, no decorrer da colisão, no tempo de contato, ocorre troca de energia 

(cinética e potencial) entre os corpos. 

 

Na fase de deformação, a energia cinética é transformada em potencial elástica, não ocorrendo 

com isso perda de energia (como, por exemplo, efeito Joule, som e outros tipos de dissipação) 

devida à deformação do material ser perfeita. Como conseguinte, a volta à forma inicial do 

material permite que a energia potencial armazenada seja transformada em energia cinética. 

 

Na colisão inelástica, ou parcialmente elástica, o coeficiente de restituição do material está 

compreendido no intervalo [0, 1), da seguinte forma: 

10 <≤ e                                                          (3.10) 

 

Durante o tempo de impacto (ou de contato) a energia cinética é transformada parcialmente 

em energia potencial, que será armazenada, e também dissipa energia. Devido ao fato da 

colisão não ser elástica, parte da energia é utilizada nas deformações permanentes do material. 

No entanto, o momento linear é conservado. Em suma, na colisão inelástica a energia inicial 

do sistema é maior que a energia final do sistema. 
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Um coeficiente de restituição (e) próximo de um implica pouca dissipação de energia. Para o 

caso em que este for igual a zero ocorrerá a máxima perda de energia cinética. Este caso é 

chamado de colisão perfeitamente inelástica ou anelástica. 

 

A equação que expressa a conservação do momento linear em uma colisão entre dois corpos 

(elástica ou inelástica) é dada por: 

fi pp
→→

=                                                            (3.11) 

 

Onde ip
→

é o momento linear inicial e fp
→

o final. Para dois corpos colidindo em uma dimensão 

tem-se que: 

22112211 ffii vmvmvmvm +=+                                         (3.12) 

 

Onde: 

m1 e m2 são as massas dos corpos 1 e 2, respectivamente; 

vi1 e vi2 são as velocidades iniciais dos corpos 1 e 2, respectivamente e 

vf1 e vf2 são as velocidades finais dos corpos 1 e 2, respectivamente. 

 

Considerando a conservação da energia cinética pode-se resolver a equação (3.12), obtendo-se 

a seguinte equação: 
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A colisão em três dimensões pode ser tratada de forma análoga à colisão em duas dimensões. 

Contudo, devido à adição de mais uma dimensão existirão agora dois ângulos (θ e φ) 

necessários para a determinação da direção do vetor velocidade do segundo corpo após a 

colisão. É conveniente representar tais ângulos em coordenadas esféricas e, assim sendo, as 

componentes x e y deste vetor podem ser expressas em termos da componente z e destes 

ângulos. A figura 7 apresenta uma representação esquemática de duas esferas (P e Q) 

distantes uma da outra de uma distancia ρ. Nesta figura podem ser vistos os ângulos θ e φ 

provenientes do sistema de coordenadas esféricas. A colisão entre as duas esferas mostradas 

na figura 7 se dará quando ρ for igual à soma dos raios das duas esferas. 
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Figura 7 – Representação da posição relativa de duas partículas em coordenadas esféricas. 

 

Assim sendo, as equações da conservação do momento e da energia podem ser escritas como: 

'2,2'1,11,1 zzz vmvmvm ∆+=                                               (3.14) 

 

( ) ( )ϕθ cos.tan.'2,2'1,11,1 zxx vmvmvm ∆+=                                  (3.15) 

 

( ) ( )ϕθ sin.tan.'2,2'1,11,1 zyy vmvmvm ∆+=                                  (3.16) 
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Pode-se assumir que o segundo corpo esteja em repouso, isto é vx,2 = 0, vy,2 = 0 e vz,2 = 0, e 

vx,2’ = ∆vx,2’. Tal hipótese não afetará o resultado final do equacionamento uma vez que esta 

hipótese será descartada posteriormente pelo referenciamento explícito à velocidade do 

segundo corpo. Resolvendo a equação (3.14) para vz,1', a equação (3.15) para vx,1' e a equação 

(3.16) para vy,1' tem-se que: 

'2,
1

2
1,'1, zzz v

m

m
vv ∆−=                                                    (3.18) 

 

( ) ( )ϕθ cos.tan.'2,
1

2
1,'1, zxx v

m

m
vv ∆−=                                        (3.19) 

 



 
 

38 

( ) ( )ϕθ sin.tan.'2,
1

2
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Inserindo as equações (3.18) a (3.20) na equação (3.17) resulta em um uma equação 

quadrática para ∆vz,2' a qual, após manipulações algébricas, resulta na solução: 

[ ]
( ) 
















++

++
=

1

22

1,1,1,
'2,

1.)(tan1

)).sin().).(cos(tan(2

m

m

vvv
v yxz

z

θ

ϕϕθ
                              (3.21) 

 

Pode-se calcular agora as componentes da velocidade após a colisão usando as equações 

(3.14) a (3.16) e (3.18) a (3.20). Assim sendo: 

'2,2,'2, zzz vvv ∆+=                                                        (3.22) 

 

'2,2,'2, ).cos().tan( zxx vvv ∆+= ϕθ                                          (3.23) 

 

'2,2,'2, ).sin().tan( zyy vvv ∆+= ϕθ                                           (3.24) 
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3.3.4. Geração de pilhas em meios granulares 
Diversos modelos têm sido apresentados ao longo dos anos para descrever a geração de pilha 

em meios granulares. Como exemplo de modelos precursores temos o Empacotamento 

Apoloniano, que foi proposto pelo matemático Apolônio de Perga (262-190 a.C.) em seu 

tratado Tangências. Mais recentemente Petersa e Dziugys (2002) apresentaram um estudo 

sobre o modelamento de meios granulares utilizando técnicas de programação orientada a 
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objeto. Assim sendo, os autores isolaram a classe shape e a partir desta criaram classes que 

herdavam as propriedades da classe shape, tais como cone, barril, cilindro, elipsóide e esfera. 

Métodos especiais tais como obter tamanho e obter raio foram implementados nestas classes. 

Uma classe material foi implementada para representar as características intrínsecas ao 

material constituinte das partículas a serem simuladas. Após a implementação da classe pilha 

foi possível simular o empilhamento de partículas de diferentes materiais com diferentes 

formas. Ainda além, classes extras foram implementadas para simular fornos horizontais 

revolventes. A figura 8 mostra o resultado gráfico de uma simulação usando os conceitos de 

orientação a objeto para o empacotamento de partículas granulares em uma superfície filtrante 

obtido por Petersa e Dziugys (2002). 

 

 
Figura 8 – Simulação do empacotamento de partículas granulares em um meio filtrante. FONTE: Petersa 

e Dziugys (2002). 

 

Quando se trata de modelamento de meios granulares sempre se tem em mente a quantidade 

de partículas a serem modeladas simultaneamente, considerando as interações entre cada uma 

destas partículas. Algoritmos tradicionais trabalham em média com 104 partículas. Porém, 

Herrmann e Müller (2000) criaram modelos para simulação de partículas em escalas 

diferentes, com quantidades de partículas acima de 109, sendo estas simuladas por vários 

milisegundos em tempo real. Segundo os autores “materiais granulares tem propriedades 

muito especiais tanto em estado sólido (empacotamento) quanto em estado fluidizado (por 

exemplo, sob vibração)”. 
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3.3.5. Fluxo de material granular em silos 
Todo e qualquer material requer um procedimento adequado para a sua estocagem e/ou 

armazenamento. Materiais granulares são usualmente estocados em silos. Os silos são 

estruturas de armazenamento de grãos reconhecidamente importantes nas mais diversas áreas, 

tais como a agricultura, mineração, indústria cimenteira, dentre outras. 

 

Vários autores têm se dedicado a simular computacionalmente o problema da geração de um 

pacote granular denso em um silo (seja ele bi ou tridimensional) e sua posterior descarga por 

um orifício. Para isso inúmeras técnicas de simulação computacional têm sido testadas. Pode-

se, contudo, destacar alguns trabalhos de reconhecida importância tais como Allen e Tildesley 

(1987) e Rapaport (2004) que usaram modelos baseados em dinâmica molecular (MD) de 

partículas elásticas. Já Lubachevsky (1991) e Herrmann e Luding (1998) utilizaram a 

simulação conduzida por eventos (EDS) para partículas rígidas. 

 

Simulações usando dinâmica molecular foram desenvolvidas para a simulação de líquidos e 

gases com partículas se movendo nestes. Contudo, a partir da última década, tal tipo de 

simulação tem sido amplamente usada para modelar meios granulares também. Em contraste 

aos líquidos, os grãos interagem entre si somente quando estes se tocam e suas deformações 

elásticas são modeladas de acordo com suas formas fixas. 

 

Dippel e Wolf (1999) usaram dinâmica molecular para simular o fluxo de material granular 

em um silo. O material usado era polidisperso, com uma distribuição Gaussiana onde σ = 

0,05.d (onde d é o diâmetro médio das partículas). Em seu estudo, os autores desconsideram o 

atrito entre as partículas, pois segundo eles “como o atrito influencia o comportamento de 

meios granulares especialmente no estado estático ou quase-estático este não altera os 

resultados da simulação qualitativamente”.  

 

Kohring et al. (1995) também usaram dinâmica molecular em seu estudo sobre partículas não-

esféricas movendo-se em silos colimadores. O silo usado no trabalho destes autores tinha 

3,00m de altura com um bocal de alimentação de 1,23m de diâmetro e uma tremonha2 de 

                                                 
 
2 O fundo de um silo pode ser plano ou ter a forma afunilada, recebendo, então, a denominação de tremonha. É 
pelo fundo que o produto ensilado é descarregado pela ação da gravidade ou através de equipamentos 
apropriados. 



 
 

41 

descarga de 0,28m de diâmetro. Os autores isolaram quatro regimes de fluxo distintos em um 

silo e basearam seu modelo nestes regimes. 

 

Langston et al. (1995) usaram elementos discretos para simular a carga e a descarga por 

gravidade de discos (em duas dimensões) e de esferas (em três) não coesivas em um silo. Os 

autores propõem em seu trabalho dois métodos de enchimento de silos. A figura 9 mostra os 

dois tipos de enchimento, o primeiro em massa, que consiste em se colocar partículas em um 

silo, sem nenhum tipo de compactação destas e, após estas se acomodarem, inicia-se a 

descarga do silo. Já no segundo tipo as partículas caem do topo do silo, inicialmente fechado 

e, após ser atingido um determinado volume de partículas inicia-se a descarga do silo. Ainda 

além, foram consideradas interações normais-tangenciais realísticas entre as partículas, sendo 

estas polidispersas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 9 – Enchimento em massa (a) e gradual (b) de um silo proposto por Langston et al. (1995). 

 

Segundo Guaita et al. (2003), uma das causas principais de falhas em silos deve-se à 

excessiva pressão exercida nas paredes do silo durante a sua descarga. Os autores usaram 

elementos finitos para modelar a descarga de um silo. Em seu trabalho, os autores aplicaram 

leis constitutivas elasto-plásticas a silos cilíndricos com descargas excêntricas e paredes 

rígidas, usando o critério de Drucker-Prager. No modelo proposto é analisada a distribuição 

das áreas plásticas de acordo com a excentricidade da descarga do silo. Ainda além, foi 

considerada a influência na pressão estática do ângulo interno de atrito combinada com a 
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variação da excentricidade da descarga. A figura 10 mostra um esquema representativo da 

geometria dos silos estudados pelos autores, onde: 

HS é a altura do silo; 

H é a altura do cilindro; 

T é a altura da descarga; 

R é o raio do cilindro; 

A é comprimento da borda de transição; 

RT é o raio do orifício de descarga; 

ECC é a excentricidade da descarga; 

α e β são ângulos formados entre a descarga e a horizontal. 

 

 

Figura 10 – Esquema geométrico do modelo estudado por Guaita et al. (2003). 

 

Yang e Hsiau (2001) usaram o método de elementos discretos e métodos experimentais para 

simular o processo de enchimento e descarga de silos bidimensionais planos. Os autores 

estudaram parâmetros de controle tais como a ângulo do silo, comprimento do orifício de 

descarga, o formato da alimentação e as propriedades dos materiais granulares. Além dos 

fenômenos descritos anteriormente, o modelamento da dinâmica das pelotas dentro do forno 

leva em conta outros fenômenos, como por exemplo, a geração de camadas de ferro nas 

paredes internas do forno. Segundo os autores os resultados obtidos se ajustam à realidade de 
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maneira satisfatória. A figura 11 mostra a posição das partículas em um silo e seu respectivo 

campo de velocidades em cinco momentos diferentes de uma simulação de descarga de um 

silo. 

 

 
Figura 11 – Posição das partículas (acima) e campos de velocidades (abaixo) em cinco momentos 

diferentes. FONTE: Yang e Hsiau (2001). 

 

Segundo Ortiz et al. (1999), um forno construído com tijolos refratários, compostos 

tipicamente por óxido de alumínio e sílica (Al2O3 e SiO2), sofre o fenômeno de geração de 

camadas de ferro em sua parede interna. Tal fenômeno prejudica tanto o fluxo do material 

dentro do forno quanto a sua capacidade real. Segundo os autores, os principais mecanismos 

de surgimento destas camadas são: 

• Forças de van der Walls; 

• Potencial eletrostático de contato; 

• Excesso de cargas eletrostáticas; 

• Campo magnético; 
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• Pontes líquidas, que são forças atrativas de ligação entre a superfície das partículas 

devido à ação das forças capilares; 

• Pressão capilar nos poros cheios de líquidos; 

• Uniões devidas a agentes viscosos; 

• Pontes sólidas; 

• Mecanismos de ancoragens. 

 

Quanto à percolação do gás redutor através das pelotas dentro do forno, Bourchtein et al. 

(2002) obtiveram um esquema para a simulação tridimensional de fluxo através da equação de 

fluxo isotrópico em meios granulares porosos de DuPlessis e Masliyah, na forma generalizada 

da equação de Navier-Stokes. 

 

Já Langston et al. (1996) estudaram o fluxo de ar intersticial em um leito dinâmico de sólidos 

granulares usando elementos distintos, que consiste na dinâmica Newtoniana do movimento 

de partículas passando através de um fluxo radial de ar em um silo. A figura 12 mostra o 

balanço de forças atuantes em uma partícula consideradas pelos autores. 

 

 
Figura 12 – Balanço de forças atuantes em uma partícula em movimento descendente sob ação da 

gravidade submetida a um fluxo de ar em contracorrente. Adaptado de Langston et al. (1996). 

 

Os autores usaram uma lei de interação de Hertz para modelar as interações partícula-

partícula e partícula-parede do silo e um algoritmo de atrito de contato de Mindlin em sua 

forma analítica. Foram consideradas diferentes formas funcionais explicitas para as leis de 

interação normais, baseadas em: potencial de interação contínua da aproximação de dinâmica 

molecular; interação Hertziana baseada na interação da mecânica de contatos entre corpos 
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elásticos e a interação linear entre molas de Hooke o qual se aproxima das tensões elásticas. O 

algoritmo de Mindlin considera micro deslizamentos dos contatos antes do início do 

deslizamento generalizado. 

 

A figura 13 mostra os dois casos considerados pelos autores em seu estudo: (a) fluxo de ar 

concorrente com o fluxo do material e (b) fluxo de ar em contracorrente com o fluxo do 

material. O estudo realizado considerou partículas esféricas não-coesivas com diâmetro maior 

que 500µm. A simulação realizada considerou aproximadamente 8000 partículas. 

 

 
Figura 13 – Casos considerados por Langston et al. (1996) de ar percolando em silos. 

 

Kozicki e Tejchman (2005) usaram autômatos celulares para a simulação de padrões de 

descarga de silos adotando em seu trabalho quatro regras simples para o autômato que, 

segundo os autores, consegue descrever de forma aceitável os dois tipos de descarga 

comumente observados em silos: descarga mássica e descarga em funil. Contudo, o modelo 

desenvolvido pelos autores não é capaz de simular um empacotamento granular poroso, uma 

vez que as regras propostas pelos autores seguem a interpretação clássica dos autômatos 

celulares. As quatro regras propostas pelos autores podem ser vistas na figura 14. Assim 
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sendo, na atualização da matriz de posições, seguindo a regra A, um sítio H vazio poderá ser 

ocupado apenas pelos sítios imediatamente superiores (1, 2 ou 3). Pela regra B um sítio H 

vazio poderá ser ocupado pelos seus vizinhos superiores de primeira e segunda ordem (de 1 a 

5). Pela regra C um sítio H vazio poderá ser ocupado pelo seu vizinho imediatamente superior 

ou por seus vizinhos laterais (1 a 3). Por último, pela regra D um sítio H vazio poderá ser 

ocupado pelos seus vizinhos superiores de primeira ordem bem como por seus vizinhos 

laterais. 

 

 

Figura 14 – Regras de movimentação do autômato celular proposta por KOZICKI e TEJCHMAN (2005). 

 

Autômatos celulares são modelos probabilísticos e assim sendo, as quatro regras propostas 

por Kozicki e Tejchman (2005) podem ser implementadas com diferentes probabilidades de 

ocupação de um sítio vazio. Os autores propõem diferentes probabilidades para a regra 

mostrada na figura 14, tais como: p1 = 0,45, p2 = 0,10, p3 = 0,45 ou p1 = 0,15, p2 = 0,7, p3 = 

0,15 para as regras A e C e p1 = 0,3, p2 = 0,15, p3 =0,10, p4 = 0,15, p5 = 0,3 ou p1 = 0,05, p2 = 

0,20, p3 = 0,50, p4 = 0,20, p5 = 0,05 para as regras B e D. A probabilidade pn indica a 

probabilidade da partícula n mover-se para o sítio vazio. Deve-se atentar apenas para o fato de 

que ∑pi = 1. 

 

Segundo Kozicki e Tejchman (2005) um ajuste satisfatório dos padrões de fluxo previstos 

pela simulação em relação aos dados experimentais foi obtido usando a regra de 
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movimentação B (figura 14). Os autores observaram que tanto para um silo operando com 

descarga do tipo mássica quanto para um silo operando com descarga do tipo funil a regra de 

movimentação B foi a que obteve o melhor resultado. 

 

Os autômatos celulares são uma poderosa ferramenta usada para descrever, entender e simular 

o comportamento de sistemas físicos complexos, nos quais existe uma dificuldade 

razoavelmente grande em se utilizar as abordagens convencionais, baseadas em equações 

diferenciais. Quando se trabalha com autômatos celulares o comportamento do objeto 

simulado não é descrito em termos de equações diferenciais, mas sim em sistemas discretos. 

A maior desvantagem desta técnica de simulação reside no fato de que os modelos gerados 

são puramente cinéticos, não considerando a dinâmica dos fluidos, ou no caso deste trabalho, 

do meio granular. 

 

3.3.6. Perfil de temperatura em fornos MIDREX 
Vários autores desenvolveram modelos matemáticos para descrever o perfil de temperatura 

em de fornos de redução de minério de ferro. Segundo Parisi e Laborde (2004) o perfil de 

temperatura em relação à altura de um forno MIDREX pode ser representado como uma 

curva exponencial conforme pode ser visto na figura 15. Nesta figura são apresentados perfis 

de temperatura para dois fornos diferentes: o primeiro pertencente à empresa Siderca SA na 

Argentina e o segundo pertencente à empresa Gilmore Steel Co. nos EUA. Os autores 

propõem perfis semelhantes tanto para o material sólido (representado por Tsol na figura 15) 

quanto para o gás natural (representado por Tgas na figura 15). Para a geração dos perfis 

apresentados na figura 15 Parisi e Laborde (2004) propõem um sistema de cinco equações 

diferenciais ordinárias de 1ª ordem e um conjunto de condições de contorno. 

 

Já Iwamasa et al. (1997) que estudaram os perfis de temperatura em fornos de ferro gusa 

mostraram que o fluxo de calor dentro de um forno deste tipo pode deduzido a partir da Lei de 

Fourier e é definido pela seguinte equação: 

( )0TThq −=                                                         (3.28) 

 

Onde: 

T0 é a temperatura fora do forno (adotada pelos autores como 25ºC); 

h é o coeficiente de transferência de calor (sugerido pelos autores como 180W.m-2.K-1). 
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A base do forno foi adotada como temperatura constante de 50ºC. 

  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 15 – Perfil de temperatura para dois fornos MIDREX diferentes: (a) Siderca SA na Argentina e (b) 
Gilmore Steel Co. nos EUA. Adaptado de Parisi e Laborde (2004). 

 

3.3.7. Modelamento da redução direta de pelotas de minério de ferro 
Paco (2005) modelou matematicamente a redução direta de pelotas de minério de ferro. 

Segundo a autora “devido à relativa complexidade da fenomenologia dos processos de 

redução direta, o modelo empregado para ajustar os dados experimentais foi semiempírico, ou 

seja, levou em consideração principalmente os resultados de conversão gerados pela redução e 

formação de carbono”. 

 

Ainda segundo a mesma autora, o modelo por proposto, ajustado pelo método não-linear 

Simplex, foi baseado no princípio da superposição e redução exponencial: de superposição, 

pois os fenômenos de redução e formação de carbono foram simultâneos (Bogdandy e Engel, 

1971) e de redução exponencial, pois o processo de redução normalmente se acomoda a uma 

equação natural de procura de objetivo: 

(nível conseguido) + (velocidade de mudança de nível) = (nível alvo) 

 

Isto é, toda vez que há um nível alvo o comportamento é função da distância que o sujeito 

encontra-se dele: se o sujeito está longe do objetivo sua velocidade de mudança é grande. Em 

termos formais, supondo que o nível alvo seja dado por b, o nível conseguido seja f, t seja a 

variável tempo e a uma constante, temos que: 
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( ) atbfb =+−− lnln                                                  (3.31) 

 

( )atebfat
b

fb −−=⇔−=






 −
1ln                                       (3.32) 

 

Paco (2005) propôs que com uma mudança de nomenclatura da equação (3.32) pode-se obter 

uma equação de cinética de 1ª ordem para o modelamento do grau de redução das pelotas de 

minério de ferro em um processo de fluxo contínuo, dada da seguinte forma: 

( )τ/1 t
calc eBR −−=                                               (3.33) 

 

Onde B é o coeficiente de saturação da redução, isto é, o nível máximo de redução quando a 

curva se torna assintótica, τ é o parâmetro da escala temporal, relacionado à taxa de reação no 

início da redução, e t o tempo de reação. 

 

Segundo Paco (2005) o coeficiente B leva em consideração os efeitos de variáveis 

operacionais do forno tais como pressão, vazão, temperatura e composição gasosa. A autora 

realizou vários testes em laboratório que consistiam em reduzir diretamente pelotas de 

minério de ferro variando os parâmetros operacionais do forno. Para cada cenário foram 

amostradas e analisadas quimicamente pelotas com diferentes tempos de exposição ao gás. De 

posse destes resultados foram calculados pelo método de otimização não-linear Simplex. A 

figura 16 apresenta graficamente o grau de reação global em função do tempo, resultados 

obtidos pela referida autora. Os dados experimentais estão representados por pontos e o ajuste 

em linha contínua. 
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Figura 16 – Grau de reação em função do tempo de residência para pelotas do tipo A. FONTE: Paco 
(2005). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente capítulo visa apresentar em detalhes toda a metodologia executada para a obtenção 

dos resultados contidos nesta tese. Para tal foram executadas as seguintes etapas: 

caracterização das pelotas de minério de ferro usadas em fornos de redução direta, elaboração 

do simulador do forno, elaboração do modelo físico e validação do simulador com o modelo 

físico. 

 

4.1. Caracterização das pelotas de minério de ferro para redução direta 
A caracterização das pelotas de minério de ferro para a redução direta teve com objetivo a 

verificação da geometria das mesmas, bem como a verificação de sua composição química. 

Parâmetros importantes tais como diâmetro médio das pelotas, carga suportada, composição 

química, a área superficial e porosidade também foram determinados. A amostra de pelotas, 

com massa inicial de 10kg de pelotas, foi doada por uma empresa mineradora da região do 

quadrilátero ferrífero, que produz tais pelotas para exportação. 

 

4.1.1. Peneiramento 
O peneiramento é uma técnica simples utilizada para classificar granulometricamente 

materiais granulares. Este processo consiste em se passar o material analisado por um 

conjunto de peneiras, cujas aberturas das malhas são padronizadas. O conjunto de peneiras e 

material é submetido a um movimento vibratório de modo a permitir que os grãos do material 

sejam revolvidos e possuam a mesma probabilidade de encontrar a malha da peneira e, se este 

for o caso, passar pelas aberturas desta. 

 

O peneiramento pode ser classificado em peneiramento laboratorial e industrial, sendo que, a 

grosso modo, o que os diferencia é o porte. No peneiramento laboratorial utiliza-se uma série 

de peneiras circulares com diâmetro de 6, 8 ou 10 polegadas, ao passo que no peneiramento 

industrial utilizam-se superfícies peneirantes em formato retangular, com dimensões 

superiores a dois metros. 

 

Devido ao fato das pelotas possuírem uma granulometria considerada grossa em termos de 

processamento mineral, adotou-se para a análise granulométrica um conjunto de crivos. As 
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pelotas ficaram retidas em dois crivos apenas, indicando que a sua distribuição granulométrica 

é, de fato, estreita. Assim, sendo, aproximadamente 20% da massa de pelotas analisada ficou 

retida no crivo de malha 12# e 80% no crivo de malha 9,5#. Como o esperado pela literatura, 

o tamanho das pelotas podem ser considerado como entre 8 e 18mm. 

 

4.1.2. Ensaio de Compressão 
O ensaio de compressão realizado consistiu em um equipamento compressor que, utilizando 

um medidor de pressão, verificou a carga aplicada ao material e, com isso, calculou a força de 

ruptura e a resistência mecânica do material ensaiado (Callister, 2002). 

 

Para a estimação da resistência à compressão das pelotas de minério de ferro foram realizados 

vinte ensaios de compressão numa prensa com capacidade para cargas de até 2,5 toneladas, 

com uma variação de aplicação da carga de 5,0kg. 

 

De acordo com os ensaios de compressão realizados as pelotas suportam uma carga de até 

31,9MPa de força compressiva, sendo a tensão de ruptura encontrada para o ensaio de 

compressão de 15,95N/mm2. O ensaio foi realizado à temperatura e pressão ambientes. 

 

4.1.3. Microscopia eletrônica de varredura – MEV 
A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do conhecimento, incluindo 

a mineralogia. O uso desta técnica vem se tornando mais freqüente por fornecer informações 

de detalhes, com aumentos de até 300.000 vezes. 

 

A imagem proveniente do MEV é formada pela incidência de um feixe de elétrons no 

mineral, sob condições de vácuo. A incidência de tal feixe promove a emissão de elétrons 

secundários, retroespalhados, Auger e absorvidos, assim como de raios X característicos e de 

catodo luminescência (REED, 1996). A imagem eletrônica de varredura representa em tons de 

cinza o mapeamento e a contagem de elétrons secundários (SE – secondary electrons) e 

retroespalhados (BSE – backscattering electrons) emitidos pelo material analisado. 

 

Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Energy Dispersive System), o qual possibilita 

a determinação da composição qualitativa e semiquantitativa das amostras, a partir da emissão 
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de raios X característicos. O limite de detecção é da ordem de 1%, mas pode variar de acordo 

com as especificações utilizadas durante a análise, como o tempo de contagem, por exemplo. 

 

As figuras 17 e 18 mostram os resultados obtidos no microscópico eletrônico de varredura 

para amostras de pelotas de minério de ferro usadas em fornos de redução direta, 

respectivamente para uma magnificação de 2.000x e 4.500x. Na figura 19 pode-se observar os 

dois pontos amostrados na microestrutura da amostra a serem analisados via EDS.  Para o 

ponto 1, a análise de EDS mostra a presença de magnetita (Fe3O4). A análise do ponto 2 

mostra a presença da hematita (Fe2O3), e em outros pontos analisados pelo EDS mostraram a 

presença de outros óxidos como óxido de alumínio e de cálcio, em pequenas quantidades. As 

figuras 20 e 21 apresentam os resultados do EDS para os pontos 1 e 2, respectivamente, 

apresentados na figura 19. 

 

 
Figura 17 – Imagem de MEV-Accelerating. Voltagem: 20.0 kV, Magnificação: 2000x. 
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Figura 18 – Imagem de MEV-Accelerating Voltagem: 20.0 kV, Magnificação: 4500x. 

 

 
Figura 19 – Imagem de MEV-Accelerating Voltagem: 20.0 kV, Magnificação: 350. 
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Figura 20 – Histograma fornecido pelo EDS para o ponto 1 da figura 18. 

 
 

 
Figura 21 – Histograma fornecido pelo EDS para o ponto 2 da figura 18. 

 

No processo de pelotização são adicionados aditivos tais como: fundentes (calcário, 

dolomita), aglomerantes (bentonita, cal hidratada) e combustível sólido (antracito). Assim 

sendo, o óxido de alumínio e o óxido de cálcio encontrados na amostra de pelota se originam 

de um ou mais aditivos adicionados ao minério de ferro na gênese das pelotas. 
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4.1.4. Difratometria de raios X 
A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversos campos do 

conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciências de materiais, engenharias 

metalúrgica, química e de minas, além de geociências, dentre outros. 

 

Os raios X ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem perda de 

energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento coerente). O fóton de raios X 

após a colisão com o elétron muda sua trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e energia do 

fóton incidente. Sob o ponto de vista da física ondulatória, pode-se dizer que a onda 

eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida; cada elétron atua, 

portanto, como centro de emissão de raios X. 

 

Se os átomos que geram este espalhamento estiverem arranjados de maneira sistemática, 

como em uma estrutura cristalina, apresentando entre eles distâncias próximas ao do 

comprimento de onda da radiação incidente, pode-se verificar que as relações de fase entre os 

espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos de difração dos raios X podem ser 

observados em vários ângulos. Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura 

cristalina, as condições para que ocorra a difração de raios X (interferência construtiva ou 

numa mesma fase) vão depender da diferença de caminho percorrida pelos raios X e o 

comprimento de onda da radiação incidente. Esta condição é expressa pela lei de Bragg. A 

intensidade difratada, dentre outros fatores, é dependente do número de elétrons no átomo; 

adicionalmente, os átomos são distribuídos no espaço, de tal forma que os vários planos de 

uma estrutura cristalina possuem diferentes densidades de átomos ou elétrons, fazendo com 

que as intensidades difratadas sejam, por conseqüência, distintas para os diversos planos 

cristalinos. 

 

A difratometria de raios X caracterizou na amostra analisada as fases hematita (Fe2O3) e 

quartzo (SiO2), apresentando 69,6% de hematita e traços de quartzo. O material foi 

identificado por apresentar teor acima de 5% de hematita. A figura 22 apresenta o resultado 

encontrado na análise por difratometria de raios X pelo método do pó. 
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Figura 22 – Resultados da difratometria de raios X pelo método do pó para as pelotas de minério de ferro analisadas. 
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4.1.5. ICP-OES 
A ICP-OES (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry) ou espectrometria 

de emissão ótica por plasma acoplado indutivamente é uma técnica de análise química que faz 

o uso de uma fonte de excitação de plasma de argônio à alta temperatura (entre 7.000 e 

10.000K) para produzir, em uma amostra introduzida sob forma de neblina no centro do 

plasma, átomos excitados. Tais átomos emitem radiação em comprimentos de onda na faixa 

de 125 a 950nm característicos dos elementos nela presentes. 

 

As radiações emitidas, após conveniente separação de seus comprimentos de onda por 

sistemas óticos, têm suas respectivas intensidades medidas por meios de detectores de 

radiação específicos (foto multiplicadoras PMT, ou detectores de estado sólido, CCD ou CID) 

e correlacionadas às concentrações correspondentes através de curvas de calibração obtidas 

pela medição prévia de padrões certificados de referência (CRM - Certificate Reference 

Material). 

 

A amostra pulverizada é pesada juntamente com fundente em cadinho de platina e colocada 

em uma mufla com temperatura adequada para fusão. A amostra fundida é dissolvida em 

meio ácido e sofre um aquecimento, sendo colocada em balão volumétrico para envio ao 

aparelho para análises dos resultados. 

 

Padrões de soluções com características da amostra são passadas no ICP para padronização do 

equipamento para amostra a ser analisada. Coloca-se um capilar dentro do balão volumétrico 

para aspersão da amostra em meio ácido, alcançando o plasma, a amostra é vaporizada e 

ionizada em temperaturas elevadas, sendo as emissões espectrais medidas e analisadas pelo 

software para o resultado final. A tabela 3 apresenta os resultados obtidos pela análise via 

ICP-OES nota-se que os elementos citados na tabela foram determinados como seus óxidos, 

não sendo diferenciado qual óxido se encontrava presente na amostra. 

 

Tabela 3 – Resultado da análise da amostra de pelotas de minério de ferro via ICP-OES. 

Composto FexOy Al xOy CaxOy MgxOy Mn xOy Demais elementos 

% 98,03 0,65 0,66 0,22 0,21 Traço 
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4.1.6. BET 
A formulação BET (Brunauer, Emmett e Teller) é bem conhecida para a adsorção física de 

moléculas de gás em uma superfície sólida, sendo esta lei a base de funcionamento do 

equipamento homônimo que mede a superfície específica de um dado material. O 

equipamento BET determina a superfície específica real de uma dada amostra. Para tal injeta-

se gás inerte em um recipiente inicialmente selado a vácuo contendo a amostra. À medida que 

a pressão do gás vai aumentando analisa-se a quantidade de gás que será adsorvido pela 

superfície do material (estes poros têm tamanho aproximado de até um micrômetro, o que 

pode variar de acordo com o material). Mede-se o volume de gás absorvido pela diferença de 

pressão no volume da monocamada. A tabela 4 apresenta os resultados encontrados para a 

amostra de pelotas de minério de ferro para redução direta pelo método BET. 

 

Tabela 4 – Resultados da análise BET para pelotas de minério de ferro. 

Densidade relativa 5,082 
Porta amostra 02 
Massa (g) 10,4235 
Superfície específica (m2/g) 1,354 E-01 
Coeficiente de correlação 0,999701 
Volume total dos poros (cc/g) 2,437 E-04 
Tamanho máximo dos poros (Å) 1595,7 
Diâmetro médio (Å) 7,200 E+01 
Volume dos microporos (cc/g) 6,585 E-05 
Área dos microporos (m2/g) 1,864 E-01 
Tamanho médio dos microporos (nm) 2,677 E+00 

 

4.2. Simuladores desenvolvidos usando dinâmica molecular 
Para desenvolver o simulador de redução direta de pelotas de minério de ferro em um forno 

MIDREX utilizou-se a abordagem de se dividir o problema em pequenas (ou módulos) partes 

e trabalhar a resolução das partes. Após o desenvolvimento e testes dos módulos teve início a 

fase de integralização dos módulos, resultando assim no simulador completo. 

 

A linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento dos simuladores foi o Borland 

Delphi 7. Apesar desta linguagem não possuir nenhuma ferramenta de minimização de erros 

e/ou cálculos diferenciais (o que acontece com linguagens como o FORTRAN, por exemplo), 

este se mostrou um ambiente de desenvolvimento ágil e robusto. Para a geração da saída 

gráfica em 3D foi usada a biblioteca OpenGL. 
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4.2.1. Esferas movendo-se em uma dimensão 
Inicialmente foi criado um simulador que pudesse ser usado para verificar a dinâmica de 

movimento de uma esfera em uma dimensão apenas, denominado MovLinear. A figura 23 

apresenta uma tela do simulador MovLinear. A linha que é exibida conectando o centro das 

esferas é meramente ilustrativa, servindo apenas para demonstrar que estas se movimentam 

sobre uma reta horizontal. Adotou-se neste simulador esferas, apesar da planificação de uma 

esfera ser um círculo, e não discos pois o atrito com a superfície na qual se deu a 

movimentação é muito maior para o disco que para a esfera. 

 

 
Figura 23 – Tela do simulador MovLinear. 

 

Durante o desenvolvimento deste simulador surgiram alguns problemas, como o tamanho do 

incremento de tempo entre as simulações. Como o incremento da simulação depende da 

velocidade com que as partículas (no caso partículas esféricas) se locomovem, foi criada uma 

rotina para verificar qual a maior velocidade relativa de deslocamento entre as partículas e o 

incremento de tempo foi calculado dinamicamente, de modo que em uma única iteração 

nenhuma esfera interpenetrasse outra. 
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Outro problema observado foram as colisões das esferas com as paredes e com as demais 

esferas. Para resolver tal problema foi inserido um parâmetro para reduzir a velocidade das 

esferas em caso de colisão com as paredes, funcionando como um termo dissipativo de 

energia. Outro parâmetro adotado foi o coeficiente de restituição para as colisões entre 

esferas. Assim sendo, o simulador poder ser usado tanto para colisões elásticas quanto para 

colisões inelásticas, sendo este parâmetro um número real entre 0 e 1. 

 

Para simular a perda energética decorrente do atrito da esfera com o substrato onde esta está 

se movendo foi adicionado um parâmetro de atrito dinâmico. Desta forma, as esferas têm a 

sua velocidade alterada quando: ocorre uma colisão esfera/esfera, ocorre uma colisão 

esfera/parede e quando as esferas se deslocam. 

 

O simulador MovLinear foi estendido para que fosse possível: 

• Simular o movimento de várias esferas em uma única dimensão; 

• Escolher qual a energia cinética inicial das partículas. Tal parâmetro foi usado para 

calcular a velocidade inicial das esferas; 

• Variar o raio das esferas. Com este parâmetro tornou-se possível trabalhar com um 

conjunto polidisperso de esferas. 

 

O algoritmo do simulador MovLinear encontra-se em anexo (vide anexo A.1). 

 

4.2.2. Esferas movendo-se em duas dimensões 
Para simular o movimento de esferas em duas dimensões, bem como as colisões entre estas, 

foi desenvolvido o simulador Mesa2D apresentado na figura 24. Este simulador tem todas as 

funcionalidades do simulador MovLinear, diferindo deste apenas no que tange ao movimento 

das esferas se dar em duas dimensões. 

 

O algoritmo usado para calcular as velocidades após as colisões foi proposto por Smid (2007). 

As equações (3.6) a (3.18) foram usadas neste simulador para implementar a colisão. Apesar 

das equações supracitadas terem sido propostas para colisões em três dimensões estas podem 

ser simplificadas para tratar colisões em duas dimensões. 
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Figura 24 – Tela do simulador Mesa2D. 

 

Para simular a polidispersão do diâmetro dos discos foi usada uma distribuição uniforme de 

tamanhos, onde o maior tamanho gerado era o parâmetro de entrada do simulador 

denominado Raio da esf. Desta forma os diâmetros dos discos pertenciam ao intervalo [1, 

Raio da esf.]. 

 

O algoritmo do simulador Mesa2D encontra-se em anexo (vide anexo A.1). 

 

4.2.3. Esferas movendo-se em três dimensões 
Para simular o movimento de esferas em três dimensões, bem como as colisões entre estas, foi 

desenvolvido um novo simulador denominado Cubo3D. A figura 25 apresenta uma tela de tal 

simulador com cinqüenta esferas de diferentes raios. As funcionalidades do simulador 

Mesa2D estão presentes no simulador tridimensional, diferindo-se do primeiro no que tange 

ao movimento das esferas (3D) e na presença de um campo gravitacional atraindo as esferas 

para baixo. 
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Figura 25 – Tela do simulador Cubo3D com cinqüenta esferas de diferentes raios. 

 

Nos modelos anteriores a saída de dados gráfica havia sido desenvolvida usando o próprio 

Delphi e um objeto chamado TPanel, que possui uma propriedade chamada de TCanvas. Tal 

propriedade é, na verdade, uma classe e, assim sendo, tem seus próprios métodos e 

propriedades. Usando tal classe é possível literalmente traçar objetos bidimensionais, mas 

para o simulador tridimensional, era necessário pintar objetos igualmente tridimensionais. 

Assim, utilizou-se a biblioteca OpenGL como saída gráfica. 

 

No início da simulação no Cubo3D (instante t = 0) as esferas são lançadas do topo da caixa. 

As esferas são lançadas e não apenas “largadas”, pois tais esferas iniciam a simulação 

podendo ter componentes x e y do vetor velocidade diferentes de zero. Desta forma as esferas 

descrevem uma trajetória curva, não caindo simplesmente em queda livre. 

 

Com o passar do tempo computacional as esferas vão colidindo com as paredes da caixa, com 

a base desta e entre si, dissipando assim energia. Em um dado momento as esferas não têm 

mais energia para serem lançadas verticalmente, ficando seu movimento restrito apenas ao 

plano horizontal que compõem a base da caixa. A partir deste momento a dinâmica da 
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simulação se torna muito semelhante à descrita no simulador bidimensional, pois as esferas 

colidem entre si no plano horizontal da base da caixa que as contêm. Quando as esferas 

cessam o seu movimento (vetor velocidade igual ao vetor nulo) a simulação termina. A figura 

26 apresenta três instantes de uma simulação contendo cinco esferas de mesmo tamanho na 

caixa. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 26 – Três momentos diferentes da 
simulação tridimensional usando o Cubo3D 
com cinco esferas. 

 

(a) as cinco esferas são lançadas do topo da 
caixa, possuindo velocidade em x, y e z. 

 

(b) momentos depois as esferas já se chocam 
entre si, com as paredes laterais e com o chão e 

 

(c) esferas em repouso. 

 

A colisão entre duas esferas ocorre no momento em que a distância entre os dois centros for 

igual à soma dos raios das duas esferas que colidiram. Se em uma dada iteração a distância 

entre dois centros for menor que a soma dos raios deve-se voltar no tempo da simulação e 

calcular o instante de tempo em que a colisão realmente ocorreu. Após esta etapa calculam-se 

as novas velocidades das esferas e retorna-se no tempo da simulação. Se este passo não for 
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observado, singularidades tais como duas esferas interpenetrando-se (e não mais se 

“desgrudando”) podem ocorrer durante a simulação. 

 

Para o controle do tempo da simulação é solicitado um dado de entrada, de modo que o 

usuário possa ter maior controle sobre o passo desejado. Contudo, é importante que o 

simulador use um passo de tempo adaptativo, de modo que em nenhuma iteração o 

incremento na posição de uma esfera seja suficientemente grande para que esta interpenetre 

outra, ou mesmo extrapole os limites da caixa. Assim sendo, pode-se calcular o ∆t de modo 

que a velocidade das esferas atenda uma determinada tolerância (dado de entrada) ou nunca 

seja superior à unidade de comprimento definida. 

 

Uma vez que as esferas podem ser implementadas usando-se um vetor (no software 

desenvolvido optou-se por criar uma classe para descrever as esferas e outra para o sistema de 

esferas como um todo) a pilha de eventos a serem processados acaba sendo o próprio vetor, de 

modo que se percorre o vetor alterando as posições das esferas e verificando se houve 

colisões. Tal estratégia se deve ao fato dos simuladores implementados terem usado 

programação orientada a objetos em seu desenvolvimento. 

O algoritmo do simulador Cubo3D encontra-se em anexo (vide anexo A.1). 

 

4.3. Geração de pacotes granulares usando autômatos celulares 
O simulador de movimentação tridimensional se mostrou muito eficiente para um número de 

esferas inferior ao necessário para criar mais que uma camada de esferas forrando o fundo da 

caixa. Quando se excedia este número de esferas o simulador comportava-se de forma 

anômala, com esferas movimentando-se na vertical de maneira aleatória. Além disso, o 

simulador mostrou-se excessivamente lento quando o número de esferas crescia acima de 104.  

 

Para corrigir tais problemas optou-se em mudar a abordagem até então utilizada e foi 

desenvolvido um novo simulador, agora usando autômato celular no lugar de dinâmica 

molecular. Tal simulador foi denominado ACelular. As regras de atualização (ou neste caso 

de movimentação) implementadas neste simulador foram as quatro regras propostas por 

Kozicki e Tejchman (2005) (vide figura 14). A figura 27 apresenta uma tela do simulador 

ACelular. 
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Figura 27 – Tela inicial do simulador ACelular. 

 

As figuras 28 a 31 apresentam resultados utilizando o simulador ACelular para as quatro 

regras. Para cada uma das referidas figuras são apresentados cinco instantes da simulação: a 

primeira apresenta o resultado após 100 iterações, a segunda após 500 iterações, a terceira 

após 1500 e a quarta após 2000 iterações. Na legenda (situado no topo de cada figura) a letra 

p significa o número de partículas no silo (para os resultados mostrados o número inicial de 

partículas no silo era de 22.150 partículas); a indica a periodicidade da atualização da 

interface gráfica em números de iterações; h representa a altura do silo (em pixels); l a largura 

do silo (em pixels) e b o tamanho da tremonha (em pixels). Em todas as simulações exibidas o 

ângulo da tremonha era de 60º. 

 

O algoritmo do simulador ACelular encontra-se em anexo (vide anexo A.2). 
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Figura 28 – Simulação da descarga de um silo pelo Acelular usando a regra A. 

 
 

     

Figura 29 – Simulação da descarga de um silo pelo Acelular usando a regra B. 
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Figura 30 – Simulação da descarga de um silo pelo Acelular usando a regra C. 

 

 

     

Figura 31 – Simulação da descarga de um silo pelo Acelular usando a regra D. 
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O simulador ACelular foi desenvolvido unicamente como teste, pois as quatro regras 

propostas por Kozicki e Tejchman (2005), não possibilitavam a geração de um pacote 

granular poroso. Assim sendo, as regras propostas por Kozicki e Tejchman (2005) foram 

abolidas e novas regras foram propostas para o desenvolvimento de outro simulador, 

denominado EmpilhaAC. Tal como o simulador ACelular o simulador EmpilhaAC era 

bidimensional. 

 

O objetivo inicial do simulador EmpilhaAC  era simular a geração de um pacote granular 

denso porém poroso. Para tal, partículas eram soltas no topo da caixa e moviam-se 

diretamente para a sua base. Ao atingir a base da caixa os discos não mais rolavam, ficando 

imediatamente parados na mesma posição em que estes tocaram a base da caixa. Como este 

simulador baseia-se nos preceitos dos autômatos celulares tanto o tempo quanto a espaço são 

discretizados. Contudo, utilizou-se uma malha de tamanho igual a um pixel, sendo que os 

discos tinham tamanho maior que um pixel. Desta forma utilizou-se uma malha menor que o 

objeto, diferentemente do usual dos autômatos celulares. Outro ponto importante se deve ao 

fato dos discos terem o seu centro sempre coincidente com um nó da rede. 

 

As regras de atualização propostas para este simulador visam descrever as interações 

possíveis entre um disco em movimento descendente e os demais discos já preexistentes. No 

caso de um disco em movimento descendente encontrar outros discos em seu caminho era 

tomada a decisão se os discos da base podiam se mover para acomodar o disco cadente e/ou 

se o disco em queda podia contornar o obstáculo, conforme mostrado na figura 32. No 

instante a tem-se um disco cadente (disco vermelho) em um espaço inicialmente inferior ao 

necessário para a correta acomodação deste, no entanto o disco cadente pode “empurrar” os 

vizinhos (discos pretos) de modo que exista espaço para o vermelho (vide figura 32 b). Outra 

situação que pode ocorrer é mostrada nos instantes c e d onde o disco vermelho cadente deve 

rolar por cima de um disco estável. 

 

A figura 33 apresenta uma tela do simulador EmpilhaAC versão 1.7 com 1.000 discos dentro 

da caixa. A posição em que um novo disco entra na caixa seguindo uma distribuição 

estatística pré-definida. É possível escolher entre uma distribuição uniforme ou uma 

distribuição normal. Desta forma é possível gerar de fato uma pilha onde o centro desta é mais 

alto que a lateral da pilha. No caso da figura 33 foi usada uma distribuição normal com média 

251,5 e desvio padrão 40, sendo que a caixa media 503 pixels. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 32 – Regras de atualização implementadas no simulador EmpilhaAC. Tais regras descrevem as 
interações entre as esferas durante a simulação. 

 

 
Figura 33 – Tela do simulador EmpilhaAC com 1.000 discos. 
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Uma vez que o simulador de empacotamento estava pronto foi necessário implementá-lo para 

que fosse possível a simulação um orifício na base da caixa (sumidouro), por onde as esferas 

pudessem sair da caixa. Desta forma ter-se-ia a simulação de um silo com base horizontal (ou 

base chata). Esta melhoria no simulador acarretou também o estabelecimento de uma regra 

para descrever como as esferas seriam reinseridas na caixa. Assim sendo, o simulador 

EmpilhaAC em sua versão 1.5 foi implementado de modo a simular a tremonha do forno. 

 

A regra para a reinserção de um disco na caixa é a mesma regra de inserção, ou seja, sorteia-

se a posição onde o disco será recolocado no topo da caixa seguindo uma distribuição 

estatística e quando se remove um disco a posição de todos os demais deve ser atualizada. 

Para evitar tal procedimento tomou-se a seguinte decisão no algoritmo do simulador: 

1. Todos os discos que estiverem aptos a serem removidos, ou seja, sobre a tremonha, e 

sem nenhum outro disco abaixo destes são removidos na mesma iteração; 

2. Calcula-se a nova posição dos discos de modo que o sistema se estabilize, 

desconsiderando a tremonha, como se esta estivesse fechada; 

3. Os discos removidos são reinseridos no topo da caixa e encaminhados a uma posição 

estável na pilha; 

4. Volta-se ao passo 1. Este loop é repetido até que o usuário termine a simulação. 

 

A figura 34 mostra uma tela do simulador EmpilhaAC com uma tremonha de tamanho igual a 

20% do tamanho da base da caixa e as mesmas condições de simulação descritas para a figura 

33. 

 

Nota-se na figura 34 a formação de um arco, estabilizando a pilha de discos acima da 

tremonha, de modo que os discos não mais se movam. Este fenômeno ocorre em silos, chutes 

de minérios, ampulhetas e também no forno MIDREX, quando mal dimensionados. Assim 

sendo, com a versão 1.7 do simulador EmpilhaAC foi possível verificar a formação de arcos 

gerados pela retirada de discos de uma pilha estável por um ponto em sua base. 

 

Para que o simulador EmpilhaAC se tornasse o mais próximo da realidade de forno usado no 

processo MIDREX de redução direta de pelotas minério de ferro era necessário que a base da 

caixa fosse inclinada, e não horizontal. Na versão 1.7 do simulador tal melhoria foi 

implementada, de modo que fosse possível simular o movimento das pelotas (aqui 

aproximadas por esferas perfeitas) dentro do forno. Parâmetros operacionais tais como 
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tamanho da pelota, carga do forno, tamanho do forno e inclinação da base do forno podiam 

ser simulados e variados na versão 1.7 do simulador EmpilhaAC. 

 

 
Figura 34 – Implementação da tremonha na base da caixa no simulador EmpilhaAC. 

 

A figura 35 apresenta quatro pacotes granulares gerados pelo simulador EmpilhaAC: o 

primeiro com 100 discos de 40 pixels de diâmetro cada (figura 35 a), o segundo com 400 

discos de 20 pixels de diâmetro cada (figura 35 b), o terceiro com 1.700 discos de 10 pixels de 

diâmetro cada (figura 35 c) e o quarto com 11.000 discos de 4 pixels de diâmetro cada (figura 

35 d). Nos quatro casos mostrados na figura 35 as dimensões do silo eram as mesmas: altura 

de 746 pixels, largura de 250 pixels, ângulo da tremonha de 60º e tamanho da tremonha igual 

a 125 pixels. Tais valores foram adotados de modo a retratar as dimensões do silo 

bidimensional usado para a validação experimental dos dados gerados pela simulação, 

equiparando um pixel da simulação a um milímetro do experimento. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 35 – Quatro pacotes granulares gerados pelo simulador EmpilhaAC. 

 

O algoritmo do simulador EmpilhaAC encontra-se em anexo (vide anexo A.3). 

 

4.4. Aparato experimental para validação do simulador 
De modo a confrontar e validar os dados gerados pela simulação computacional foi construído 

um aparato experimental composto para placas de acrílico transparentes, formando um silo 

bidimensional de placas planas. A designação de bidimensional se deve ao fato do material 

colocado no interior do silo formar uma monocamada de grãos dentro deste. Desta forma, o 

silo proposto permite o estudo da movimentação das partículas sendo descarregadas. 

 

Duran et al. (1996) usaram um aparato experimental semelhante ao proposto para estudar o 

movimento de esferas monodispersas de óxido de alumínio com 1,5 mm diâmetro em um silo 

de paredes de vidro. Já Yang e Hsiau (2001) usaram placas de vidro como parte frontal e 

traseira de um silo bidimensional para simular a descarga de esferas de vidro com diâmetro 

médio de 3 mm e de esferas de polietileno com diâmetro médio de 6 mm. 

 

Para a montagem do silo foram cortadas duas placas de acrílico transparente de 155 x 45 x 

0,5cm (largura x comprimento x espessura), para serem usadas como a parte frontal e traseira 
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do silo. Para compor a lateral do silo foram usadas peças duas peças do mesmo acrílico com 

90 x 10 x 0,3cm (conforme mostrado na figura 36a em cinza claro). Em tais peças foi cortado 

um encaixe circular para que a inclinação da tremonha do silo pudesse ser regulada de 0 a 90º, 

encaixando-se nas peças laterais sem gerar nenhuma abertura na lateral do silo. 

 

O polímero utilizado para a construção do silo foi o polimetilmetacrilato (PMMA), também 

denominado de acrílico ou plexiglass, foi escolhido pelo seu elevado grau de transparência. 

Sua formula molecular é (C5O2H8)n. 

 

 

Figura 36 – Aparato experimento desenvolvido para a validação dos dados gerados pela simulação. 

Para compor o fechamento entre as partes maiores do silo foram instaladas duas peças de 10 x 

10 x 0,3cm na base do mesmo (mostradas na figura 36a em cinza claro). Para junção das 

(a) (b) 
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peças de acrílico utilizou-se parafusos de 0,5cm com arruelas e porcas (os pontos de 

perfuração das placas de acrílico são mostrados na figura 36 por cruzes). Como as peças 

instaladas entre as placas frontal e traseira do silo tinham espessura de 0,3cm a espessura 

interna no silo era então de 0,3cm. Contudo, as peças adicionais de 0,5cm foram cortadas de 

modo a permitir que o silo operasse com uma espessura interna de 0,5cm. A figura 37 

apresenta uma das peças instaladas entre as placas frontal e traseira para geração da espessura 

interna do silo. São vistos o par de placas de enchimento de 0,3cm e de 0,5cm. 

 

 

Figura 37 – Placas em acrílico instaladas entre as placas frontal e traseira do silo. 

 

Para dar sustentação vertical ao silo e manter o seu ponto de descarga afastado do chão foram 

coladas nas peças de acrílico frontal e traseira duas peças trapezoidais (vide figura 36 b), 

apoiadas sobre uma placa de 45 x 25 x 0,5cm. A figura 38 apresenta a peça trapezoidal já 

devidamente colada à placa frontal do silo. 
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Figura 38 – Peça trapezoidal usada na sustentação vertical do silo. 

 

Para que fosse possível a movimentação da tremonha dentro do silo foram feitos rasgos em 

semicírculos na placa frontal e traseira e na placa da tremonha (vide figura 36 a). Assim 

sendo, o silo desenvolvido permite regular o ângulo da tremonha. Contudo, o tamanho do 

bocal de descarga do silo varia de acordo com a inclinação da tremonha, uma vez que a peça 

em acrílico desenvolvida para atuar como tremonha possui um comprimento de 12,5cm para 

dentro do silo. Deste modo, quando as placas da tremonha são montadas em um ângulo de 0º 

o silo fica completamente fechado e quando a tremonha é regulada para um ângulo de 90º o 

silo fica completamente aberto. A espessura da placa da tremonha era compatível com as 

demais partes internas do silo e igual a 0,3cm. As placas da tremonha com espessura de 0,3cm 

e com espessura de 0,5cm podem ser vistas na figura 39. 

 

De modo a facilitar a configuração da inclinação da tremonha foi gravada uma escala em 

ambos os rasgos, variando de 0 a 90º (vide figura 39). Nas peças frontais foi gravada uma 

escala linear com precisão de 1cm para a verificação da altura de material dentro do silo. A 

figura 40 apresenta o silo devidamente montado e como uma espessura interna de 0,3cm. 

 

 



 
 

77 

 

Figura 39 – Placas da tremonha do silo proposto. 
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Figura 40 – Vista em perspectiva do silo bidimensional e os discos de acrílico de 0,4cm de diâmetro. 
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Como material a ser usado no silo foram cortados discos de acrílico com diâmetro nominal de 

2 e 4cm e espessura de 0,2cm. A figura 41 apresenta duas fotos do silo carregado, a primeira 

com 100 discos de acrílico de 4cm de diâmetro e inclinação da tremonha de 60º (figura 41 a). 

A segunda foto (figura 41 b) apresenta o silo carregado com 300 discos de acrílico de 2cm de 

diâmetro e inclinação da tremonha de 45º. 

 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 41 – Silo proposto carregado com discos. (a) 100 discos de acrílico de 4cm de diâmetro, espessura 
de 0,2cm e ângulo da tremonha de 60º. (b) 300 discos de acrílico de 2cm de diâmetro, espessura de 0,2cm e 

ângulo da tremonha de 45º. 

 

De modo a caracterizar os discos utilizados no silo foram feitas medições do diâmetro, 

espessura e peso dos discos. A tabela 5 apresenta os dados dos discos de acrílico, sendo que 

foram ensaiados 90 discos para a realização da caracterização. Nota-se que o diâmetro médio 

dos discos de acrílico é diferente do diâmetro nominal destes fornecido pelo fabricante. A 

alimentação do silo constituiu-se então de discos polidispersos, uma vez que o diâmetro deles 

variava ligeiramente. No que tange à massa específica dos discos de acrílico utilizados no silo 
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os valores mostrados na tabela 5 foram calculados pela divisão da massa média determinada 

experimentalmente pelo volume médio dos discos calculado a partir do diâmetro e espessura 

média destes. Os valores encontrados se apresentam dentro de esperado segundo dados do 

fabricante do polímero. Segundo o fabricante a variação na massa específica dos dois tipos de 

discos se deve ao pigmento utilizado na fabricação destes. 

 

Tabela 5 – Caracterização dos discos de acrílico usados nos ensaios com o silo. 

Diâmetro 

nominal 

[mm] 

Diâmetro 

médio 

[mm] 

Desvio 

padrão 

[mm] 

Espessura 

média 

[mm] 

Desvio 

padrão 

[mm] 

Massa 

média 

[g] 

Desvio 

padrão 

[g] 

Massa 

específica 

[g/cm3] 

20,00 16,86 0,044 2,03 0,057 0,73 0,037 1,61 

40,00 39,65 0,066 2,04 0,067 3,08 0,184 1,23 

 

Os testes realizados com o silo consistiam em mensurar o tempo de descarregamento deste em 

função da quantidade de discos nele colocados e da inclinação da tremonha. Para a medida 

correta e precisa do tempo de descarga do silo utilizou-se uma câmera digital Cyber-Shot 

DSC-50H fabricada pela empresa Sony para realizar a filmagem em resolução Full HD 

(resolução 1080p) da descarga dos discos. Após a filmagem o vídeo gerado era editado e a sua 

duração mensurada utilizando-se o software livre VirtualDub 1.8.8 compilação 30091 

desenvolvido por Avery Lee. A câmera digital Cyber-Shot DSC-50H é capaz de gerar vídeos 

em trinta quadros por segundos (30fps), gerando assim um quadro do objeto filmado a cada 

trinta e três milissegundos, sendo esta a precisão obtida com a medição do tempo de descarga 

do silo. 

 

4.5. Simulação da produção de DRI em fornos MIDREX usando AC 
Após a consolidação do simulador EmpilhaAC com os dados obtidos experimentalmente 

passou-se à fase de composição de um simulador que englobasse todas as funcionalidades já 

implementadas e que retratasse, o mais fielmente possível, o processo de redução direta de 

pelotas de minério de ferro em um forno MIDREX. Para tal, o simulador EmpilhaAC sofreu 

severas adequações e foi desenvolvido o simulador SimDRI. Dentre elas destaca-se: 

• Altura de inserção do gás no forno, que permite criar diferentes cenários de redução 

variando a altura de inserção do gás no forno; 

• Dispersão horizontal do gás. Uma vez que o gás redutor é inserido no forno MIDREX 

ele pode não alcançar o centro do forno devido à porosidade do pacote de pelotas em 
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seu interior. Este parâmetro permite então configurar qual a profundidade horizontal 

que o gás conseguirá atingir antes de começar seu movimento ascendente; 

• Probabilidade de redução da pelota. Parâmetro estatístico que permite inserir uma 

incerteza na redução da pelota, mesmo quando a temperatura é condizente com a 

redução da mesma; 

• Temperatura da base e do topo do forno. Uma vez que o simulador possui estes dois 

valores ele monta um perfil linear de variação da temperatura do forno com a sua 

altura. A variação da temperatura do forno com o seu diâmetro foi desprezada e, assim 

sendo, numa mesma faixa horizontal todas as pelotas estão na mesma faixa de 

temperatura do forno; 

• Temperatura de redução da pelota. Este parâmetro informa ao simulador a partir de 

que temperatura as reações de redução se iniciam no forno MIDREX. 

 

Algumas hipóteses simplificadoras foram embutidas no simulador SimDRI, são elas: 

• A temperatura varia linearmente com a altura do forno. Uma vez que o forno é 

simétrico em relação a um eixo vertical tal hipótese foi adotada para simplificar o 

cálculo da zona de redução das pelotas. Contudo, a implementação de um modelo não 

linear para o perfil da temperatura não representa nenhuma dificuldade, consistindo 

apenas em uma simplificação do modelo como um todo; 

• A temperatura do forno varia somente com a altura deste, e não com o seu raio. Esta 

hipótese permite descartar o efeito das paredes do forno na redução das pelotas, uma 

vez que as paredes se encontram em uma temperatura inferior ao forno; 

• O gás redutor está presente no forno em quantidade acima da necessária para a 

redução das pelotas. Tal hipótese faz com que a simulação do gás movendo-se em 

contracorrente com as pelotas possa ser omitida, uma vez que existe gás redutor 

permeando todas as pelotas no forno; 

• O gás entra no forno pressurizado e, desta forma, penetra no pacote de pelotas. A taxa 

de penetração horizontal do gás é descrita pela variável de entrada dispersão 

horizontal do gás. Assim, considera-se que o gás descreve um movimento inicial no 

forno exclusivamente horizontal e, posteriormente vertical. Se a variável dispersão 

horizontal do gás for adotada como 100% acarretará em um preenchimento completo 

do forno com gás redutor e, em caso contrário, uma zona vertical sem a presença de 
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gás redutor será gerada. Esta variável está correlacionada à pressão com que o gás é 

inserido no forno; 

• A redução das pelotas se dá progressivamente de fora para dentro e, desta forma, é 

possível discretizar a sua redução. Esta hipótese permite medir apenas o tempo em que 

a pelota foi exposta ao gás redutor e assim, inferir o quanto esta foi reduzida (ou 

quanto o seu grau de metalização cresceu). A adoção desta hipótese permitiu uma 

simplificação considerável no algoritmo da simulação, visto que as reações químicas 

envolvidas na simulação não mais foram consideradas. Esta hipótese só foi adotada 

devido à cinética de redução das pelotas de minério de ferro ser de 1ª ordem (Paco, 

2005), permitindo assim uma correlação direta entre o tempo de exposição ao gás 

redutor e o grau de metalização das pelotas; 

• Defeitos de fabricação das pelotas ou qualquer outro motivo que faça com que a pelota 

não seja reduzida, mesmo esta se localizando na zona de redução do forno devem ser 

quantificados na variável de entrada do simulador probabilidade de redução da 

pelota. 

 

Para a simulação da redução propriamente dita das pelotas foi adotado o modelo semi-

empírico proposto por Paco (2005). Então, a equação (3.33) foi adaptada, substituindo-se o 

tempo de exposição da pelota ao gás redutor pelo número de iterações em que a pelota esteve 

exposta ao gás. Duas grandezas são quantificadas pelo SimDRI: o tempo de residência de cada 

pelota dentro de forno, que mede o número de iterações gastas para que a pelota atravesse o 

forno, desde sua inserção no topo do forno até a sua saída na base deste. A outra grandeza 

mensurada é o de exposição da pelota ao gás redutor que leva em conta não só a posição da 

pelota no forno, mas o parâmetro do simulador denominado probabilidade de redução da 

pelota. No momento em que se incrementa o tempo de residência das pelotas no forno sorteia-

se, para cada pelota, um número aleatório de distribuição uniforme e, de acordo com este 

número e o parâmetro probabilidade de redução da pelota verifica-se se a pelota sofrerá ou 

não redução nesta iteração. Em caso afirmativo a variável tempo de exposição da pelota é 

incrementada. 

 

Afim de se estabelecer uma correlação entre os tamanhos dos objetos reais (altura e largura do 

forno e diâmetro das pelotas) e os objetos simulados foi adotado o pixel como unidade da rede 

do autômato celular. A figura 42 mostra uma tela do simulador SimDRI com os seguintes 

dados de entrada mais importantes: altura do forno 480 pixels, largura do forno 160 pixels, 



 
 

83 

tamanho da tremonha 60 pixels, inclinação da tremonha 73º, quantidade de pelotas no forno 

1000, raio das pelotas 4 pixels, injeção de gás a 34% da altura do forno, temperatura da chama 

1.000ºC, temperatura do topo do forno 100ºC, temperatura da base do forno 100ºC, 

temperatura de redução das pelotas 500ºC, dispersão horizontal do gás 100%, probabilidade 

de redução da pelota de 100%, saturação da redução (B) de 94,00 e parâmetro de escala 

temporal de 33,33. 

 

No centro da figura 42 pode-se ver a simulação gráfica do forno MIDREX, onde as suas 

paredes estão representadas pela cor azul petróleo e as pelotas estão na cor preta. A faixa 

amarela inferior e superior representam o ponto onde a temperatura do forno é igual a 

temperatura inicial do processo de redução das pelotas de minério de ferro. Esta temperatura é 

definido pelo usuário como parâmetro de entrada do SimDRI. Assim sendo, as pelotas dentro 

desta faixa de temperaturas encontram-se numa região onde existe condição térmica para a 

sua redução. O perfil vertical de temperatura no forno é representado pela coloração vermelha 

na chama (fonte quente) até branca no topo do forno e na sua base (fonte fria). Já a faixa 

amarela intermediária representa a posição da inserção do gás natural no forno. 

 

Para a realização das simulações usando o SimDRI adotou-se os dados geométricos propostos 

por Baltazar, Castro e Silva (2009) que consideram razoável adotar a geometria mostrada na 

figura 43 para reatores de leito fluidizado. Como é notório nas plantas MIDREX a adoção de 

uma proporção de aproximadamente três a quatro vezes a largura para a altura do forno, o 

modelo geométrico apresentado pelos autores se mostra aplicável a um forno de redução 

direta. 

 



 
 

84 

 

Figura 42 – Tela do simulador SimDRI. 

 

 

Figura 43 – Reator de leito fluidizado proposto por Baltazar, Castro e Silva (2009). 
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O simulador SimDRI tem dois resultados gráficos gerados ao final da simulação. O primeiro 

gráfico mostra a distribuição de freqüências do número de iterações em que as pelotas ficaram 

em contato com o gás redutor, assim lançando luz sobre a distribuição de freqüência do tempo 

de residência das pelotas no interior do forno. A figura 44 apresenta um exemplo de tal 

gráfico resultado da simulação mostrada na figura 42, após 6.000 iterações. 

 

 

Figura 44 – Histograma de freqüência do tempo de exposição das pelotas ao gás redutor gerado pelo 
SimDRI após 6.000 iterações. 

 

O segundo gráfico gerado pelo SimDRI correlaciona o tempo de residência da pelota no forno 

com o seu grau de redução. A figura 45 apresenta o gráfico de redução obtido para as 

condições de simulação mostradas na figura 42 após 6.000 iterações. A reta em azul 

representa um patamar de redução definido previamente (para o exemplo 95%), sendo que 

esta serve apenas para visualização dos dados. Cada ponto em vermelho do gráfico representa 

os dados (tempo de residência e grau de redução) de uma pelota que deixou o forno. 
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Figura 45 – Gráfico do tempo de residência das pelotas versus o seu grau de redução gerado pelo SimDRI 
após 6.000 iterações. 

 

O tempo médio para a simulação de 5.000 iterações com os parâmetros apresentados na figura 

42 foi de aproximadamente uma hora e trinta minutos quando executado em uma máquina 

com processador Pentium Core2 Duo T5450 de 1,66GHz de dois núcleos, com 3,0 GB de 

RAM, sendo que o consumo de memória do computador foi de aproximadamente 8,9MB. 

Dessa forma, o simulador se mostra um programa leve e, relativamente, rápido. 

 

O algoritmo do simulador SimDRI encontra-se em anexo (vide anexo A.4). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo apresenta os resultados encontrados em duas frentes de trabalho: a adesão do 

simulador EmpilhaAC e o experimento usando o silo bidimensional proposto e os resultados 

encontrados para diferentes cenários de operação de fornos MIDREX usando o simulador 

SimDRI. 

 

5.1. Resultados obtidos pelo simulador EmpilhaAC e pelo silo bidimensional 
Como o simulador ACelular não permite a geração de pacotes granulares porosos, não se 

realizou nenhum teste comparativo entre os resultados obtidos por este simulador e os 

resultados experimentais obtidos pelo silo. 

 

Foram realizados ensaios no silo bidimensional proposto com três inclinações diferentes da 

tremonha (45, 60 e 75º) para os discos de acrílico de 2cm de diâmetro e com duas inclinações 

diferentes da tremonha (60 e 75º) para os discos de acrílico de 4cm de diâmetro. A figura 46 

apresenta os resultados experimentais para os discos de 2cm de diâmetro e a figura 47 os 

resultados para os discos de 4cm de diâmetro. Não foram realizados testes para os discos de 

4cm com inclinação da tremonha de 45º, pois a ocorrência de entupimentos do silo (arco de 

tensões) era muito freqüente. O Anexo A.5 apresenta as planilhas de ensaios realizados com o 

silo, nestas estão apresentados os tempos de descarga para cada um dos testes realizados, bem 

como os cálculos realizados para determinação do número de repetições dos ensaios. Para as 

simulações foi adotada a mesma metodologia de planilhas que a adotada para os ensaios 

experimentais. Não foram realizadas comparações entre o número de partículas no silo e a 

inclinação da tremonha pois foram realizados ensaios com três diferentes ângulos da 

tremonha apenas. 
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Figura 46 – Resultados obtidos com o silo bidimensional proposto usando discos de acrílico de 2cm de 
diâmetro. 

 

 

Figura 47 – Resultados obtidos com o silo bidimensional proposto usando discos de acrílico de 4 cm de 
diâmetro. 
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As figuras 48 a 52 apresentam uma comparação entre os resultados obtidos com o silo 

bidimensional e os dados gerados pelo simulador EmpilhaAC. Nestas figuras os resultados 

experimentais são apresentados como círculos vermelhos e os dados oriundos do simulador 

são apresentados como quadrados pretos. 

 

Os resultados apresentados na figura 48 referem-se a uma inclinação da tremonha de 45º e 

discos de 2cm de diâmetro nominal. Para este ensaio obteve-se um ajuste linear dos dados 

experimentais com uma adesão de 99,15% e adesão de 99,43% para o ajuste linear dos dados 

simulados. A figura 49 apresenta os resultados para uma inclinação da tremonha de 60º e 

discos de 2cm de diâmetro nominal. Para este ensaio obteve-se um ajuste linear dos dados 

experimentais com uma adesão de 99,87% e adesão de 99,19% para o ajuste linear dos dados 

simulados. 

 

Já a figura 50 apresenta os resultados para uma inclinação da tremonha de 75º e discos de 2cm 

de diâmetro nominal. Para este ensaio obteve-se um ajuste linear dos dados experimentais 

com uma adesão de 99,32% e adesão de 99,15% para o ajuste linear dos dados simulados. A 

figura 51 apresenta os resultados para uma inclinação da tremonha de 60º e discos de 4cm de 

diâmetro nominal. Para este ensaio obteve-se um ajuste linear dos dados experimentais com 

uma adesão de 99,06% e adesão de 97,52% para o ajuste linear dos dados simulados. A figura 

52 apresenta os resultados para uma inclinação da tremonha de 75º e discos de 4cm de 

diâmetro nominal. Para este ensaio obteve-se um ajuste linear dos dados experimentais com 

uma adesão de 98,45% e adesão de 91,74% para o ajuste linear dos dados simulados. 

 

Como pode ser visto nas figuras 48 a 52 o processo de descarregamento de um silo, quando se 

compara a quantidade de partículas presentes no silo versus o tempo de descarregamento, tem 

uma boa adesão à regressão linear. O melhor ajuste entre os dados experimentais e a regressão 

linear obteve uma adesão de 99,87% (experimento com discos de 2cm de diâmetro e 

inclinação da tremonha de 60º, figura 49) e o pior ajuste obteve uma adesão de 98,45% 

(experimento com discos de 4cm de diâmetro e inclinação da tremonha de 75º, figura 52). 
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Figura 48 – Comparação dos resultados da simulação computacional e dos ensaios com o silo 
bidimensional para os discos de 2cm de diâmetro e ângulo da tremonha de 45º. 

 

 

Figura 49 – Comparação dos resultados da simulação computacional e dos ensaios com o silo 
bidimensional para os discos de 2cm de diâmetro e ângulo da tremonha de 60º. 
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Figura 50 – Comparação dos resultados da simulação computacional e dos ensaios com o silo 
bidimensional para os discos de 2cm de diâmetro e ângulo da tremonha de 75º. 

 

 

Figura 51 – Comparação dos resultados da simulação computacional e dos ensaios com o silo 
bidimensional para os discos de 4cm de diâmetro e ângulo da tremonha de 60º. 
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Figura 52 – Comparação dos resultados da simulação computacional e dos ensaios com o silo 
bidimensional para os discos de 4cm de diâmetro e ângulo da tremonha de 75º. 

 

Quanto aos dados oriundos da simulação foi realizada uma análise do número de iterações 

necessárias para descarregar o silo versus o número de partículas presentes neste, uma vez que 

o resultado da simulação era o número de iterações gastas para descarregar o silo. De modo a 

permitir a comparação entre os resultados experimentais e simulados foi realizada uma 

normalização entre o número de iterações e o tempo de descarregamento do silo (em 

segundos). Novamente foram obtidos resultados aceitáveis para a regressão linear. O melhor 

ajuste entre os dados simulados e a regressão linear obteve uma adesão de 99,43% 

(experimento com discos de 2cm de diâmetro e inclinação da tremonha de 45º, figura 48) e o 

pior ajuste obteve uma adesão de 91,74% (experimento com discos de 4cm de diâmetro e 

inclinação da tremonha de 60º, figura 51). 

 

5.2. Resultados obtidos pelo simulador SimDRI 
A fim de validar os dados gerados pelo simulador SimDRI foram usados provenientes da 

literatura, uma vez que não havia a disponibilidade de construção (como foi o caso do silo de 

acrílico) ou de utilização de um forno de redução direta de pelotas de minério de ferro. Os 

dados experimentais utilizados foram extraídos de Paco (2005). Para tal, foram geradas 
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simulações usando o SimDRI em condições semelhantes às descritas pela autora. De modo a 

permitir uma comparação entre o tempo de residências das pelotas no forno em minutos com 

os resultados simulados (tempo de residência das pelotas dado em número de iterações) 

realizou-se uma normalização do tempo de residência simulado. 

 

A figura 53 apresenta o resultado obtido por Paco (2005) para um ensaio com temperatura do 

forno de 900ºC, pressão total do gás de 1,2atm, vazão do gás de 60NL/min e potencial redutor 

do gás (que é definido pela relação CO/CO2 na composição do gás) de 0,85 (denominado 

ensaio 1). O resultado obtido pode ser ajustado, conforme esperado, por uma equação 

exponencial (com adesão de 99,27%). Para estas condições a autora adotou a constante B 

igual a 94 e 1/τ igual a 0,03. Tais valores podem ser vistos no ajuste feito aos pontos 

experimentais na figura 53 (em destaque no retângulo). Já a figura 54 apresenta os resultados 

pelo SimDRI para as mesmas condições descritas para o ensaio 1 após 1.000 iterações. Nota-

se que o ajuste exponencial também foi passível de ser realizado, obtendo uma adesão de 

96,80%. O parâmetro B obtido pelo ajuste exponencial para os dados simulados obteve um 

valor muito próximo do valor experimental (94,53 para os dados experimentais e 94,49 para 

os dados simulados). Contudo, para o parâmetro τ houve divergência (34,87 para os dados 

experimentais e 11,92 para os dados simulados). 

 

No segundo ensaio realizado por Paco (2005) foi usada uma temperatura do forno de 500ºC, 

pressão total do gás de 2,5atm, vazão do gás de 60NL/min, potencial redutor do gás de 0,58, B 

igual a 10,10 e 1/τ igual a 0,09 (vide figura 55). Neste segundo ensaio o potencial redutor do 

gás era menor, pois o gás alimentado era uma mistura do gás de topo forno com gás novo. A 

figura 56 apresenta os resultados pelo SimDRI para as mesmas condições descritas para o 

ensaio 2 após 1.000 iterações. O ajuste exponencial obteve uma adesão de 94,83% para os 

dados experimentais e de 93,41% para os dados simulados. O parâmetro B novamente 

demonstrou similaridades entre os dados experimentais e simulados (9,92 para os dados 

experimentais e 10,24 para os dados simulados). Novamente a divergência observada se deu 

com o parâmetro τ (11,04 para os dados experimentais e 14,18 para os dados simulados). 
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Figura 53 – Ensaio 1, T = 900ºC, P = 1,2atm, V = 60NL/min. Adaptado de Paco (2005). 

 

 

 

Figura 54 – Resultados encontrados para as condições descritas no ensaio 1. 
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Figura 55 – Ensaio 2, T = 500ºC, P = 2,5atm, V = 60NL/min. Adaptado de Paco (2005). 

 
 

 

Figura 56 – Resultados encontrados para as condições descritas no ensaio 2. 
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O terceiro ensaio realizado (figura 57) possui parâmetros operacionais semelhantes ao 

primeiro ensaio, divergindo apenas na pressão total do gás (de 1,2 para 2,5atm). Os 

parâmetros operacionais usados foram: temperatura do forno de 900ºC, pressão total do gás 

de 2,5atm, vazão do gás de 60NL/min, potencial redutor do gás de 0,85, B igual a 99,20 e 1/τ 

igual a 0,036 (denominado ensaio 3). A figura 58 apresenta os resultados pelo SimDRI para as 

mesmas condições descritas para o ensaio 3 após 1.000 iterações. O ajuste exponencial obteve 

uma adesão de 99,39% para os dados experimentais e de 95,65% para os dados simulados. O 

parâmetro B novamente demonstrou similaridades entre os dados experimentais e simulados 

(97,55 para os dados experimentais e 100,06 para os dados simulados). Novamente a 

divergência observada se deu com o parâmetro τ (24,91 para os dados experimentais e 11,68 

para os dados simulados). 

 

Para o quarto ensaio realizado novamente considerou-se uma mistura do gás do topo do forno 

com gás novo (figura 59), sendo a temperatura do forno de 500ºC, pressão total do gás de 

2,5atm, vazão do gás de 60NL/min, potencial redutor do gás de 0,58, B igual a 9,00 e 1/τ igual 

a 0,100. A figura 60 apresenta os resultados pelo SimDRI para as mesmas condições descritas 

para o ensaio 4 após 1.000 iterações. O ajuste exponencial obteve uma adesão de 96,39% para 

os dados experimentais e de 93,45% para os dados simulados. O parâmetro B novamente 

demonstrou similaridades entre os dados experimentais e simulados (9,03 para os dados 

experimentais e 9,10 para os dados simulados). Novamente a divergência observada se deu 

com o parâmetro τ (10,86 para os dados experimentais e 12,77 para os dados simulados). 

 

Para a geração dos gráficos com dados da simulação (figuras 54, 56, 58 e 60) executou-se a 

simulação nas condições predefinidas e, após a sua conclusão foi calculada a média do grau 

de redução das pelotas nos pontos que obtiveram mais de uma pelota com o mesmo tempo de 

residência no forno. Assim sendo os pontos exibidos no gráfico representam as médias do 

grau de redução para os tempos de residência. 
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Figura 57 – Ensaio 3, T = 900ºC, P = 2,5atm, V = 60NL/min. Adaptado de Paco (2005). 

 

 

Figura 58 – Resultados encontrados para as condições descritas no ensaio 3. 
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Figura 59 – Ensaio 4, T = 500ºC, P = 2,5atm, V = 60NL/min. Adaptado de Paco (2005). 

 

 

Figura 60 – Resultados encontrados para as condições descritas no ensaio 4. 
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De modo a permitir uma melhor avaliação da adesão dos dados experimentais em relação aos 

dados simulados foram traçados os gráficos das figuras 61 a 64, que consistem na 

sobreposição dos gráficos 53 a 60. Desta forma a figura 61 apresenta a sobreposição dos 

gráficos das figuras 53 e 54, a figura 62 a sobreposição dos gráficos das figuras 55 e 56, a 

figura 63 a sobreposição dos gráficos das figuras 57 e 58 e a figura 64 a sobreposição dos 

gráficos das figuras 59 e 60. Nota-se que nos quatro ensaios o grau de redução tende 

assintoticamente a uma reta horizontal (patamar do grau de redução) quando o tempo de 

residência das pelotas no forno cresce.  

 

Na figura 61 nota-se que o simulador indicou um crescimento mais rápido no grau de redução 

das pelotas. O grau de redução das pelotas no ensaio 1 atingiu o patamar de redução com 

aproximadamente 150 minutos de residência das pelotas no forno para os dados 

experimentais, ao passo que os dados da simulação atingiram o mesmo patamar mais cedo, 

com cerca de 50 minutos de residência das pelotas no forno. 

 

Na figura 62 os dados experimentais apresentam uma flutuação do grau de redução (entre 75 e 

200 minutos de residência), mesmo após o patamar de redução ter sido atingido, o que não foi 

observado nos dados simulados. Neste gráfico percebe-se um ajuste melhor entre os dados da 

simulação e os dados experimentais tanto para o crescimento do grau de redução quanto para 

o patamar de redução das pelotas. Diferentemente do exibido na figura 61, na figura 62 os 

dados simulados resultaram em pelotas com grau de redução menor que os dados 

experimentais (exceto na faixa entre 75 e 200 minutos). 

 

A figura 63 apresenta resultados semelhantes ao gráfico da figura 61, tanto para o 

comportamento do crescimento do grau de redução quanto para o patamar do grau de redução. 

Os dados simulados geraram pelotas com grau de redução maior que os valores 

experimentais, conforme ocorrido no ensaio 1. A figura 64 por sua vez apresenta resultados 

semelhantes ao gráfico da figura 62. Novamente o ajuste entre os dados experimentais e 

simulados teve um ajuste satisfatório, mostrando uma forte correlação entre os dois. 
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Figura 61 – Comparação entre os dados experimentais e simulados para o ensaio 1, T = 900ºC, P = 1,2atm, 
V = 60NL/min. 

 

 

Figura 62 – Comparação entre os dados experimentais e simulados para o ensaio 2, T = 500ºC, P = 2,5atm, 
V = 60NL/min. 
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Figura 63 – Comparação entre os dados experimentais e simulados para o ensaio 3, T = 900ºC, P = 2,5atm, 
V = 60NL/min. 

 

 

Figura 64 – Comparação entre os dados experimentais e simulados para o ensaio 4, T = 500ºC, P = 2,5atm, 
V = 60NL/min. 
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6.  CONCLUSÕES 
 

 

No que tange ao uso da dinâmica molecular, apesar de saber-se que tal técnica de simulação 

permite a criação de simuladores realistas, com precisão satisfatória do fenômeno estudado, 

também é conhecido que para sistemas de partículas com um grande número de partículas 

requer-se grande poder computacional, o que pode ser um fator ponderante na não utilização 

desta técnica. Contudo, o uso de computação em grid e em paralelo pode ser uma saída para a 

obtenção de ganhos poupáveis em se tratando de tempo computacional. 

 

O uso exclusivo da detecção de colisões para a simulação usando dinâmica molecular, como 

se tentou fazer no presente trabalho, não é suficiente para descrever a geração de pacotes 

granulares gerados por deposição. Apesar de terem sido implementados os cálculos das 

posições, velocidades e aceleração das partículas, os simuladores desenvolvidos eram 

baseados na detecção das colisões entre as partículas e conseqüente atualização das 

propriedades das mesmas. Acredita-se que o insucesso na simulação da geração de pacotes 

granulares usando tal técnica deve-se, em grande parte, a esta abordagem. 

 

Já a técnica dos autômatos celulares, como esperado, se mostrou versátil e ágil, requerendo 

baixo custo computacional. Através desta técnica foi possível simular a dinâmica de geração 

de pilhas de meios granulares, desde que sejam criadas regras de atualização compatíveis com 

o fenômeno em estudo. Como exemplo dessa contradição entre regras e o fenômeno estudado, 

cita-se o fato das regras usadas no simulador ACelular não preverem a formação de um pacote 

granular poroso. Isto se deve parcialmente ao fato de que não são as partículas que de fato se 

movem neste modelo, mas as lacunas. Uma vez que uma partícula deixa o silo pela sua 

tremonha, insere-se um espaço vazio na matriz de partículas, espaço este que caminha 

ascendentemente até a sua saída do sistema no topo do silo. Fenômenos como os arcos de 

tensão não podem ser simulados, pois nunca ocorrerão em um sistema concebido desta forma. 

 

Contudo, as regras propostas no simulador EmpilhaAC diferem das regras clássicas propostas 

para os autômatos, uma vez que neste simulador a posição das partículas foi discretizada, mas 

a regra de atualização de sua posição não depende exclusivamente dos sítios vizinhos. A 

posição que uma partícula ocupará depende também da posição e possibilidade de 

movimentação das partículas vizinhas. Isto se deve ao fato de que uma partícula, durante a 
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atualização de sua posição, pode “empurrar” lateralmente uma partícula que esteja situada 

diretamente abaixo desta. Comparando-se as figuras 28 a 31 com a figura 35 percebe-se que o 

simulador EmpilhaAC é capaz de gerar um pacote granular denso, porém poroso, atendendo 

assim aos quesitos necessários para a simulação de um forno de redução direta de pelotas de 

minério de ferro. 

 

Como meio de validar o processo de escoamento de pelotas no forno, foi construído um 

simulador físico e foram comparados os processos de escoamento entre a simulação 

computacional e o simulador físico. Nos resultados exibidos nas figuras 48 a 52 (comparação 

entre os resultados experimentais versus simulados para o silo bidimensional) foram ajustados 

através de regressão linear. É notório que em diversos sistemas, como as ampulhetas, o 

escoamento não depende da altura da pilha de grãos de areia e ocorre de forma linear, o que 

ao longo dos séculos permitiu que fossem usadas como instrumentos de medição do tempo. 

Desta forma, foi adotado como aceitável a hipótese de uma relação linear entre a altura das 

partículas dentro do silo experimental e o tempo necessário para a sua descarga (sendo o silo 

de formato retangular após o término da tremonha). Adotou-se no presente trabalho o ajuste 

linear para modelar o tempo de descarregamento do silo em função da quantidade de 

partículas neste. Apesar das retas não serem coincidentes, estas tem comportamento 

semelhante (em alguns casos chegando a ser aproximadamente paralelas). Assim, conclui-se 

que o simulador EmpilhaAC, que serviu de embrião para o simulador SimSRI, foi validado 

pelos resultados experimentais. 

 

Os resultados obtidos pelo simulador SimDRI  foram comparados com os dados gerados em 

um ensaio tridimensional tanto de descarga do forno quanto de redução das pelotas. Os 

resultados obtidos se mostraram satisfatórios, uma vez que as curvas obtidas 

experimentalmente se assemelham às curvas obtidas pela simulação para os quatro 

experimentos simulados. Com relação aos dados apresentados nas figuras 61 a 64, nota-se que 

o simulador gerou um crescimento mais rápido no grau de redução das pelotas que o indicado 

pelos dados experimentais para os ensaios 1 e 3 (figuras 61 e 63 respectivamente). Quanto ao 

patamar do grau de redução, houve uma discrepância entre os dados gerados e os simulados 

para os ensaios 1 e 3. Para os ensaios 2 e 4 (figuras 62 e 64 respectivamente) foram obtidas 

correlações satisfatórias entre os dados simulados e os dados experimentais, tanto para o 

comportamento do grau de redução das pelotas quanto para o patamar do grau de redução. 
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A metodologia dos autômatos celulares, utilizada no desenvolvimento do simulador SimDRI, 

é bastante diferente daquela tradicionalmente usada em pesquisas anteriores. A principal 

modificação que foi adotada é de uma malha cujos elementos na rede são maiores que uma 

célula. Esta abordagem não convencional foi idealizada para que o empacotamento das 

pelotas dentro do forno MIDREX pudesse ser simulado. As regras de atualização do autômato 

continuaram baseadas na rede, de forma que a movimentação dos discos contidos na rede se 

dava quando não existiam pontos de apoio para estes. Contudo, o cálculo do novo valor de 

uma célula dependia não somente das células imediatamente vizinhas, mas, dependendo do 

diâmetro do disco, de células mais distantes. Essa inovação foi fundamental para o sucesso 

das simulações. 
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7. CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO 
 

 

As contribuições originais da presente tese ao conhecimento humano são: 

1. Aplicação dos autômatos celulares ao processo de redução direta de pelotas de minério 

de ferro; 

 

2. Desenvolvimento de um simulador usando autômatos celulares que trabalha com um 

parâmetro de rede menor que os objetos descritos por ele, contrariando o formalismo 

convencional, onde o objeto tem o tamanho exato de um sítio e a rede é formada pela 

união de vários sítios; 

 

3. Desenvolvimento de todos os simuladores apresentados anteriormente, destacando-se 

o SimDRI; 

 

4. Criação de um conjunto de regras para autômatos celulares que permite a geração de 

um pacote granular denso, porém poroso; 

 

5. Modelamento bidimensional do processo de descarga de silos. 
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8. RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 
 

 

Uma vez que a produção de pelotas de minério de ferro tende a aumentar à medida que o teor 

médio das jazidas deste minério tendem a decrescer, é esperado que no futuro próximo a 

produção de pellet feed (matéria-prima das pelotas) venha a suplantar a produção de 

granulados ou mesmo de outros aglomerados, tais como o briquete (já em desuso) e o sínter. 

 

Outro ponto relevante é o apelo ambiental que a redução direta de minério de ferro tem em 

relação aos processos convencionais de produção de ferro gusa. Desta forma, a produção 

mundial de ferro esponja tende a ser impulsionada ainda. 

 

No panorama brasileiro atual, as descobertas de jazimentos de hidrocarbonetos em alto mar, 

ricos em gás natural e passíveis de explotação, abre caminho para que as empresas 

siderúrgicas situadas no país venham a investir nesta rota de produção. Isto não ocorria no 

passado pela insegurança na distribuição deste insumo. Desta forma, a substituição do carvão 

mineral nacional, que possui baixo padrão de qualidade, pelo gás natural também nacional 

desponta como um indicador para a substituição da produção de ferro gusa por ferro esponja. 

 

Desta forma, qualquer contribuição que permita um melhor entendimento do processo de 

fabricação do ferro esponja é válida e necessária, enquadrando-se nesta afirmação a presente 

tese. 
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9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Sugerem-se os seguintes trabalhos futuros:  

1. Criação de um forno MIDREX em escala de bancada para testes com o simulador 

SimDRI em várias condições operacionais diferentes; 

2. Execução do simulador SimDRI em computadores de grande capacidade de 

processamento de modo a simulador carregamentos do forno com maiores quantidades 

de pelotas, visando à retratação de condições industriais; 

3. Criação de um silo tridimensional e implementação da terceira dimensão no simulador 

SimDRI e posterior verificação da melhoria obtida nos resultados; 

4. Elaboração de um modelamento mais adequado usando dinâmica molecular que 

permita a simulação da inserção de partículas em um silo e seu posterior 

descarregamento; 

5. Modelar o fluxo do gás movendo-se em contracorrente ao fluxo das pelotas; 

6. Realizar uma modelagem termo-química e termo-dinâmica do forno de modo a 

simular mais realisticamente a redução das pelotas de minério de ferro;  

7. Simular a redução das pelotas de minério de ferro em um forno MIDREX usando uma 

alimentação composta por pelotas polidispersa (os resultados obtidos foram para uma 

alimentação monodispersa); 

8. Estudar o fenômeno da segregação por tamanho das pelotas de minério de ferro, onde 

as pelotas de maior diâmetro tendem a se mover para o centro do forno, ao passo que 

as pelotas de menor diâmetro se movem para a periferia do mesmo; 

9. Analisar a porosidade do pacote granular gerado pelo simulador SimDRI em relação à 

porosidade dos pacotes granulares gerados pelo silo bidimensional de acrílico 

construído. 
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ANEXOS 

 

A.1. Algoritmo do simulador MovLinear, Mesa2D e Cubo3D 
A figura 65 apresenta o algoritmo do simulador MovLinear. O parâmetro nesferas que 

aparece neste algoritmo representa o número máximo de esferas que se deseja simular dentro 

da caixa, sendo este um parâmetro de entrada do simulador. Este algoritmo tem uma limitação 

com relação ao número de vezes que o loop principal é executado. Quando se atinge o número 

máximo de iterações o simulador encerra a simulação. Na figura 65 o número máximo de 

iterações é igual a cem. Este é um parâmetro que pode ser alterado na inicialização da 

simulação. Ao atingir o número máximo de iterações pode-se recomeçar o loop enquanto e 

continuar a simulação sem nenhuma perda. O código-fonte deste simulador está disponível 

para divulgação mediante solicitação ao autor. 

 

 

Figura 65 – Algoritmo do simulador MovLinear. 
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O algoritmo do simulador Mesa2D assim como o algoritmo do simulador Cubo3D é idêntico 

ao algoritmo apresentado na figura 65. A diferença entre os três simuladores reside no fato de 

no primeiro as esferas se movimentarem em uma dimensão, ao passo que nos demais estas se 

movimentam em duas e três dimensões, respectivamente. Assim sendo o algoritmo é dos três 

simuladores é o mesmo. O código-fonte dos simuladores Mesa2D e Cubo3D está disponível 

para divulgação mediante solicitação ao autor. 

 

A.2. Algoritmo do simulador ACelular 
A figura 66 apresenta o algoritmo do simulador ACelular. As quatro regras propostas por 

Kozicki e Tejchman (2005) não aparecem diretamente no algoritmo, mas são usadas na 

atividade denominada “Verifica junto à regra de atualização qual partícula ocupará o sítio[i, 

j]; ”. Nesta atividade o simulador deve escolher qual sítio ocupado que atende à regra 

escolhida ocupará o sítio livre. Se o sítio sorteado, vizinho ao sítio livre, também estiver livre 

o processo de sorteio deverá se repetir. Se todos os sítios vizinhos a um dado sítio livre 

estiverem livres o sítio deverá permanecer também livre. 

 

 

Figura 66 – Algoritmo do simulador ACelular. 
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O código-fonte do simulador ACelular está disponível para divulgação mediante solicitação 

ao autor. 

 

A.3. Algoritmo do simulador EmpilhaAC 
A figura 67 apresenta o algoritmo do simulador EmpilhaAC. As duas regras propostas (vide 

figura 32) para a geração de um pacote granular denso, porém poroso, estão presentes neste 

algoritmo. Nas atividades em que as partículas são movimentadas (vertical ou 

horizontalmente) utiliza-se um parâmetro ∆ predefinido que indica qual será o deslocamento 

da partícula. Se este parâmetro for alimentado com um valor muito grande as partículas se 

moverão mais rapidamente, porém será mantido um espaçamento entre partículas, de modo 

que estas não mais se tocarão. Em caso contrário, quanto menor o parâmetro ∆ mais 

lentamente será o deslocamento das partículas, porém o espaço entre duas partículas tenderá a 

zero (partículas poderão ser colocadas se tocando). 

 

 

Figura 67 – Algoritmo do simulador EmpilhaAC. 
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A atividade que verifica a estabilidade de uma dada partícula faz isso é feita de duas formas: 

primeiramente verifica-se se a partícula encontra-se no fundo da caixa, ou seja a altura 

relativa do centro da partícula é igual ao seu raio. Neste caso a partícula é imediatamente 

considerada como estável. A segunda forma de verificar se a partícula pode se mover é feita 

através de um contador que verifica quantas vezes o processo de movimentação da partícula e 

de suas vizinhas foi realizado. Se após um número preestabelecido de tentativas, não foi 

possível mover a partícula ou as suas vizinhas para uma nova posição então a partícula é 

considerada como estável. 

 

Para simular o descarregamento do silo é necessário remover as partículas que foram 

empilhadas dentro do silo. A figura 68 apresenta o algoritmo responsável pelo 

descarregamento do silo. Este algoritmo executa inicialmente o algoritmo de empilhamento 

mostrado na figura 67 e, após a pilha devidamente montada, procede-se o descarregamento do 

silo, sendo que o loop de descarregamento é executado enquanto o parâmetro npartículas (que 

representa o número de partículas no silo) for maior que zero. 

 

 

Figura 68 – Algoritmo de descarregamento. 
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O código-fonte do simulador EmpilhaAC está disponível para divulgação mediante solicitação 

ao autor. 

 

A.4. Algoritmo do simulador SimDRI 
A figura 65 mostra o algoritmo do simulador SimDRI. Os resultados de interesse da simulação 

são: o tempo de exposição da pelota ao gás redutor e o tempo de residência da pelota no 

forno. O algoritmo não mostra a tomada de decisão sobre o tempo de exposição que ocorre 

quando o parâmetro probabilidade de redução é diferente de 100%. Neste caso sorteia-se um 

número aleatório uniforme e verifica-se se a variável tempo de exposição será incrementada, 

ou não. 

 

Figura 69 – Algoritmo do simulador SimDRI. 

 

O código-fonte do simulador SimDRI está disponível para divulgação mediante solicitação ao 

autor. 
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A.5. Planilhas usadas nos ensaios experimentais com o silo bidimensional 
A seguir são apresentadas as planilhas usadas para armazenar os resultados encontrados nos 

ensaios experimentais usando o silo bidimensional de acrílico.  

 

Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  30     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,567 06/07/09 0,4580 OK 
2 0,500 06/07/09 1,7040 OK 
3 0,533 06/07/09 1,0903 OK 
4 0,500 06/07/09 1,7040 OK 
5 0,633 06/07/09 0,7695 OK 
6 0,600 06/07/09 0,1558 OK 
7 0,600 06/07/09 0,1558 OK 
8 0,667 06/07/09 1,4018 OK 
9 0,533 06/07/09 1,0903 OK 
10 0,567 06/07/09 0,4580 OK 
11 0,633 06/07/09 0,7695 OK 
12 0,633 07/07/09 0,7695 OK 
13 0,600 07/07/09 0,1558 OK 
14 0,600 07/07/09 0,1558 OK 
15 0,667 07/07/09 1,4018 OK 
16 0,633 07/07/09 0,7695 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,592       

Desvio padrão:  0,054     
Coeficiente de variação:  9,088     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,500     
Tempo máximo de descarga (s):  0,667     

Total de ensaios realizados:  16     
DR0 para os ensaios:  2,131       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  16       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,753     
Delta (s):  0,02958125  Número de ensaios 

n:  10   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  45     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  1 9,091 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,800 06/07/09 0,6536 OK 
2 0,833 06/07/09 0,1512 OK 
3 0,867 06/07/09 0,9805 OK 
4 0,867 06/07/09 0,9805 OK 
5 0,767 06/07/09 1,4585 OK 
6 0,867 06/07/09 0,9805 OK 
7 0,800 06/07/09 0,6536 OK 
8 0,867 06/07/09 0,9805 OK 
9 0,833 06/07/09 0,1512 OK 
10 0,767 06/07/09 1,4585 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,827       

Desvio padrão:  0,041     
Coeficiente de variação:  4,959     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,767     
Tempo máximo de descarga (s):  0,867     

Total de ensaios realizados:  11     
DR0 para os ensaios:  1,925       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  10       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,833     
Delta (s):  0,04134  Número de ensaios 

n:  3   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  60     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  1 7,692 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,333 07/07/09 1,8754 OK 
2 1,233 07/07/09 0,1808 OK 
3 1,300 11/07/09 1,3161 OK 
4 1,167 07/07/09 0,9377 OK 
5 1,167 07/07/09 0,9377 OK 
6 1,167 07/07/09 0,9377 OK 
7 1,167 07/07/09 0,9377 OK 
8 1,267 07/07/09 0,7569 OK 
9 1,200 07/07/09 0,3785 OK 
10 1,167 11/07/09 0,9377 OK 
11 1,267 11/07/09 0,7569 OK 
12 1,233 11/07/09 0,1808 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,222       

Desvio padrão:  0,059     
Coeficiente de variação:  4,828     

Tempo mínimo de descarga 
(s):  1,167     

Tempo máximo de descarga 
(s):  1,333     

Total de ensaios realizados:  13     
DR0 para os ensaios:  2,005       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  12       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,796     
Delta (s):  0,061116667  Número de ensaios 

n:  3   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  90     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  3 27,273 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,333 11/07/09 1,8000 OK 
2 1,533 11/07/09 0,8158 OK 
3 1,400 11/07/09 0,9237 OK 
4 1,533 11/07/09 0,8158 OK 
5 1,433 11/07/09 0,4921 OK 
6 1,467 11/07/09 0,0474 OK 
7 1,533 11/07/09 0,8158 OK 
8 1,533 11/07/09 0,8158 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,471       

Desvio padrão:  0,076     
Coeficiente de variação:  5,199     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,333     
Tempo máximo de descarga (s):  1,533     

Total de ensaios realizados:  11     
DR0 para os ensaios:  1,827       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  8       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,895     
Delta (s):  0,07353125  Número de ensaios 

n:  4   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  120     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  6 46,154 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 2,067 11/07/09 0,4079 OK 
2 2,100 11/07/09 0,0537 OK 
3 2,167 11/07/09 0,6655 OK 
4 1,967 11/07/09 1,4814 OK 
5 2,067 11/07/09 0,4079 OK 
6 2,267 11/07/09 1,7390 OK 
7 2,100 11/07/09 0,0537 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  2,105       

Desvio padrão:  0,093     
Coeficiente de variação:  4,426     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,967     
Tempo máximo de descarga (s):  2,267     

Total de ensaios realizados:  13     
DR0 para os ensaios:  1,768       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  7       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,943     
Delta (s):  0,10525  Número de ensaios 

n:  3   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  150     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  1 16,667 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 2,367 21/07/09 0,5262 OK 
2 2,167 21/07/09 1,2279 OK 
3 2,267 21/07/09 0,3508 OK 
4 2,267 21/07/09 0,3508 OK 
5 2,467 21/07/09 1,4033 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  2,307       

Desvio padrão:  0,114     
Coeficiente de variação:  4,942     

Tempo mínimo de descarga (s):  2,167     
Tempo máximo de descarga (s):  2,467     

Total de ensaios realizados:  6     
DR0 para os ensaios:  1,621       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  5       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  2,132     
Delta (s):  0,11535  Número de ensaios 

n:  4   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  200     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  7 58,333 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 2,900 21/07/09 0,9854 OK 
2 2,867 21/07/09 1,1536 OK 
3 3,200 21/07/09 0,5432 OK 
4 3,200 21/07/09 0,5432 OK 
5 3,300 21/07/09 1,0527 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  3,093       

Desvio padrão:  0,196     
Coeficiente de variação:  6,344     

Tempo mínimo de descarga (s):  2,867     
Tempo máximo de descarga (s):  3,300     

Total de ensaios realizados:  12     
DR0 para os ensaios:  1,621       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  5       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,15467  Número de ensaios 

n:  5   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  250     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 3,600 21/02/10 1,1811 OK 
2 3,433 21/02/10 0,4599 OK 
3 3,333 21/02/10 1,4425 OK 
4 3,500 21/02/10 0,1985 OK 
5 3,533 21/02/10 0,5228 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  3,480       

Desvio padrão:  0,102     
Coeficiente de variação:  2,925     

Tempo mínimo de descarga (s):  3,333     
Tempo máximo de descarga (s):  3,600     

Total de ensaios realizados:  5     
DR0 para os ensaios:  1,621       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  5       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,17399  Número de ensaios 

n:  1   OK 
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Ângulo da tremonha:  45º       
Partículas no silo:  300     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  2 40,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 3,800 21/02/10 0,9069 OK 
2 4,067 21/02/10 1,0724 OK 
3 3,900 21/02/10 0,1656 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  3,922       

Desvio padrão:  0,135     
Coeficiente de variação:  3,439     

Tempo mínimo de descarga (s):  3,800     
Tempo máximo de descarga (s):  4,067     

Total de ensaios realizados:  5     
DR0 para os ensaios:  1,397       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  3       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,196116667  Número de ensaios 

n:  1   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  30     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,467 11/07/09 0,4912 OK 
2 0,433 11/07/09 0,5958 OK 
3 0,400 11/07/09 1,6509 OK 
4 0,467 11/07/09 0,4912 OK 
5 0,467 11/07/09 0,4912 OK 
6 0,400 11/07/09 1,6509 OK 
7 0,500 12/07/09 1,5463 OK 
8 0,467 12/07/09 0,4912 OK 
9 0,433 12/07/09 0,5958 OK 
10 0,467 12/07/09 0,4912 OK 
11 0,467 12/07/09 0,4912 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,452       

Desvio padrão:  0,031     
Coeficiente de variação:  6,925     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,400     
Tempo máximo de descarga (s):  0,500     

Total de ensaios realizados:  11     
DR0 para os ensaios:  1,966       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  11       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,812     
Delta (s):  0,022581818  Número de ensaios 

n:  6   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  45     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,567 13/07/09 0,9478 OK 
2 0,600 13/07/09 0,0000 OK 
3 0,600 13/07/09 0,0000 OK 
4 0,567 13/07/09 0,9478 OK 
5 0,533 13/07/09 1,9244 OK 
6 0,600 13/07/09 0,0000 OK 
7 0,633 13/07/09 0,9478 OK 
8 0,667 13/07/09 1,9244 OK 
9 0,600 13/07/09 0,0000 OK 
10 0,600 13/07/09 0,0000 OK 
11 0,633 13/07/09 0,9478 OK 
12 0,600 13/07/09 0,0000 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,600       

Desvio padrão:  0,035     
Coeficiente de variação:  5,803     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,533     
Tempo máximo de descarga (s):  0,667     

Total de ensaios realizados:  12     
DR0 para os ensaios:  2,005       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  12       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,796     
Delta (s):  0,03  Número de ensaios 

n:  4   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  60     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,633 12/07/09 0,7893 OK 
2 0,633 12/07/09 0,7893 OK 
3 0,633 12/07/09 0,7893 OK 
4 0,700 12/07/09 0,4510 OK 
5 0,667 12/07/09 0,1599 OK 
6 0,633 12/07/09 0,7893 OK 
7 0,600 12/07/09 1,4001 OK 
8 0,767 12/07/09 1,6913 OK 
9 0,700 12/07/09 0,4510 OK 
10 0,733 12/07/09 1,0619 OK 
11 0,733 12/07/09 1,0619 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,676       

Desvio padrão:  0,054     
Coeficiente de variação:  7,996     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,600     
Tempo máximo de descarga (s):  0,767     

Total de ensaios realizados:  11     
DR0 para os ensaios:  1,966       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  11       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,812     
Delta (s):  0,033781818  Número de ensaios 

n:  8   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  90     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,833 12/07/09 2,0196 OK 
2 0,933 12/07/09 1,0370 OK 
3 0,967 12/07/09 0,7029 OK 
4 0,967 12/07/09 0,7029 OK 
5 0,967 12/07/09 0,7029 OK 
6 1,000 12/07/09 0,3787 OK 
7 1,100 12/07/09 0,6039 OK 
8 1,100 12/07/09 0,6039 OK 
9 1,067 12/07/09 0,2797 OK 
10 1,100 12/07/09 0,6039 OK 
11 1,133 12/07/09 0,9282 OK 
12 1,167 12/07/09 1,2622 OK 
13 1,167 12/07/09 1,2622 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,039       

Desvio padrão:  0,102     
Coeficiente de variação:  9,800     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,833     
Tempo máximo de descarga (s):  1,167     

Total de ensaios realizados:  13     
DR0 para os ensaios:  2,040       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  13       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,782     
Delta (s):  0,051926923  Número de ensaios 

n:  12   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  120     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,300 13/07/09 1,2738 OK 
2 1,267 13/07/09 0,4001 OK 
3 1,200 13/07/09 1,3738 OK 
4 1,233 13/07/09 0,5001 OK 
5 1,267 13/07/09 0,4001 OK 
6 1,267 13/07/09 0,4001 OK 
7 1,233 13/07/09 0,5001 OK 
8 1,200 13/07/09 1,3738 OK 
9 1,300 13/07/09 1,2738 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,252       

Desvio padrão:  0,038     
Coeficiente de variação:  3,017     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,200     
Tempo máximo de descarga (s):  1,300     

Total de ensaios realizados:  9     
DR0 para os ensaios:  1,878       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  9       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,86     
Delta (s):  0,062594444  Número de ensaios 

n:  1   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  150     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,533 13/07/09 1,0282 OK 
2 1,600 13/07/09 0,1444 OK 
3 1,567 13/07/09 0,4332 OK 
4 1,667 13/07/09 1,3170 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,592       

Desvio padrão:  0,057     
Coeficiente de variação:  3,590     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,533     
Tempo máximo de descarga (s):  1,667     

Total de ensaios realizados:  4     
DR0 para os ensaios:  1,523       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  4       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  2,353     
Delta (s):  0,0795875  Número de ensaios 

n:  3   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  200     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,900 21/02/10 1,3785 OK 
2 1,967 21/02/10 0,1608 OK 
3 1,933 21/02/10 0,6203 OK 
4 2,000 21/02/10 0,9190 OK 
5 2,000 21/02/10 0,9190 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,960       

Desvio padrão:  0,044     
Coeficiente de variação:  2,221     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,900     
Tempo máximo de descarga (s):  2,000     

Total de ensaios realizados:  5     
DR0 para os ensaios:  1,621       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  5       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,098  Número de ensaios 

n:  1   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  250     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 2,200 21/02/10 1,5116 OK 
2 2,500 21/02/10 0,8356 OK 
3 2,333 21/02/10 0,4710 OK 
4 2,500 21/02/10 0,8356 OK 
5 2,433 21/02/10 0,3114 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  2,393       

Desvio padrão:  0,128     
Coeficiente de variação:  5,341     

Tempo mínimo de descarga (s):  2,200     
Tempo máximo de descarga (s):  2,500     

Total de ensaios realizados:  5     
DR0 para os ensaios:  1,621       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  5       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,11966  Número de ensaios 

n:  3   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  300     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 2,700 21/02/10 0,7071 OK 
2 2,833 21/02/10 0,7071 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  2,767       

Desvio padrão:  0,094     
Coeficiente de variação:  3,399     

Tempo mínimo de descarga (s):  2,700     
Tempo máximo de descarga (s):  2,833     

Total de ensaios realizados:  2     
DR0 para os ensaios:  1,219       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  2       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,138325  Número de ensaios 

n:  1   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  30     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,333 20/07/09 0,2224 OK 
2 0,333 20/07/09 0,2224 OK 
3 0,333 20/07/09 0,2224 OK 
4 0,333 20/07/09 0,2224 OK 
5 0,333 20/07/09 0,2224 OK 
6 0,367 21/07/09 1,6401 OK 
7 0,333 20/07/09 0,2224 OK 
8 0,300 21/07/09 1,1536 OK 
9 0,300 21/07/09 1,1536 OK 
10 0,300 21/07/09 1,1536 OK 
11 0,367 21/07/09 1,6401 OK 
12 0,300 21/07/09 1,1536 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,328       

Desvio padrão:  0,024     
Coeficiente de variação:  7,319     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,300     
Tempo máximo de descarga (s):  0,367     

Total de ensaios realizados:  12     
DR0 para os ensaios:  2,005       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  12       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,796     
Delta (s):  0,016383333  Número de ensaios 

n:  7   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  45     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,533 21/07/09 0,0996 OK 
2 0,467 21/07/09 1,0888 OK 
3 0,433 21/07/09 1,7010 OK 
4 0,467 21/07/09 1,0888 OK 
5 0,500 21/07/09 0,4946 OK 
6 0,500 21/07/09 0,4946 OK 
7 0,467 21/07/09 1,0888 OK 
8 0,500 21/07/09 0,4946 OK 
9 0,500 21/07/09 0,4946 OK 
10 0,567 21/07/09 0,7118 OK 
11 0,567 21/07/09 0,7118 OK 
12 0,533 21/07/09 0,0996 OK 
13 0,567 21/07/09 0,7118 OK 
14 0,600 21/07/09 1,3060 OK 
15 0,633 21/07/09 1,9002 OK 
16 0,600 21/07/09 1,3060 OK 
17 0,533 21/07/09 0,0996 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,527       

Desvio padrão:  0,056     
Coeficiente de variação:  10,529     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,433     
Tempo máximo de descarga (s):  0,633     

Total de ensaios realizados:  17     
DR0 para os ensaios:  2,157       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  17       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,746     
Delta (s):  0,026373529  Número de ensaios 

n:  14   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  60     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,633 20/07/09 0,5177 OK 
2 0,633 20/07/09 0,5177 OK 
3 0,633 20/07/09 0,5177 OK 
4 0,600 20/07/09 1,3594 OK 
5 0,667 20/07/09 0,3494 OK 
6 0,700 20/07/09 1,1911 OK 
7 0,667 20/07/09 0,3494 OK 
8 0,700 20/07/09 1,1911 OK 
9 0,600 20/07/09 1,3594 OK 
10 0,700 20/07/09 1,1911 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,653       

Desvio padrão:  0,039     
Coeficiente de variação:  6,002     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,600     
Tempo máximo de descarga (s):  0,700     

Total de ensaios realizados:  10     
DR0 para os ensaios:  1,925       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  10       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,833     
Delta (s):  0,032665  Número de ensaios 

n:  5   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  90     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,800 20/07/09 1,3342 OK 
2 0,833 20/07/09 0,8633 OK 
3 0,800 20/07/09 1,3342 OK 
4 0,867 20/07/09 0,3781 OK 
5 0,967 20/07/09 1,0488 OK 
6 0,867 20/07/09 0,3781 OK 
7 0,900 20/07/09 0,0928 OK 
8 0,967 20/07/09 1,0488 OK 
9 0,967 20/07/09 1,0488 OK 
10 0,967 20/07/09 1,0488 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,894       

Desvio padrão:  0,070     
Coeficiente de variação:  7,843     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,800     
Tempo máximo de descarga (s):  0,967     

Total de ensaios realizados:  10     
DR0 para os ensaios:  1,925       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  10       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,833     
Delta (s):  0,044675  Número de ensaios 

n:  8   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  120     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,100 20/07/09 0,5237 OK 
2 1,100 20/07/09 0,5237 OK 
3 1,067 20/07/09 0,9547 OK 
4 1,067 20/07/09 0,9547 OK 
5 1,067 20/07/09 0,9547 OK 
6 1,100 20/07/09 0,5237 OK 
7 1,200 20/07/09 0,7823 OK 
8 1,200 20/07/09 0,7823 OK 
9 1,233 20/07/09 1,2133 OK 
10 1,267 20/07/09 1,6573 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,140       

Desvio padrão:  0,077     
Coeficiente de variação:  6,716     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,067     
Tempo máximo de descarga (s):  1,267     

Total de ensaios realizados:  10     
DR0 para os ensaios:  1,925       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  10       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,833     
Delta (s):  0,057005  Número de ensaios 

n:  6   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  150     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,233 20/07/09 0,7928 OK 
2 1,200 20/07/09 1,2891 OK 
3 1,233 20/07/09 0,7928 OK 
4 1,300 20/07/09 0,2148 OK 
5 1,300 20/07/09 0,2148 OK 
6 1,367 20/07/09 1,2225 OK 
7 1,367 20/07/09 1,2225 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,286       

Desvio padrão:  0,066     
Coeficiente de variação:  5,172     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,200     
Tempo máximo de descarga (s):  1,367     

Total de ensaios realizados:  7     
DR0 para os ensaios:  1,768       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  7       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,833     
Delta (s):  0,064285714  Número de ensaios 

n:  4   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  200     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,600 21/07/09 0,8341 OK 
2 1,533 21/07/09 0,5044 OK 
3 1,500 21/07/09 1,1637 OK 
4 1,600 21/07/09 0,8341 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,558       

Desvio padrão:  0,050     
Coeficiente de variação:  3,212     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,500     
Tempo máximo de descarga (s):  1,600     

Total de ensaios realizados:  4     
DR0 para os ensaios:  1,523       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  4       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  2,132     
Delta (s):  0,0779125  Número de ensaios 

n:  2   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  250     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,867 21/07/09 0,7862 OK 
2 1,800 21/07/09 1,2999 OK 
3 1,833 21/07/09 0,2724 OK 
4 1,867 21/07/09 0,7862 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,842       

Desvio padrão:  0,032     
Coeficiente de variação:  1,744     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,800     
Tempo máximo de descarga (s):  1,867     

Total de ensaios realizados:  4     
DR0 para os ensaios:  1,523       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  4       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  2,132     
Delta (s):  0,0920875  Número de ensaios 

n:  1   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  300     

Material da partícula:  Acrílico branco     
Diâmetro:  2 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 2,100 21/02/10 0,7071 OK 
2 2,133 21/02/10 0,7071 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  2,117       

Desvio padrão:  0,023     
Coeficiente de variação:  1,103     

Tempo mínimo de descarga (s):  2,100     
Tempo máximo de descarga (s):  2,133     

Total de ensaios realizados:  2     
DR0 para os ensaios:  1,219       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  2       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  2,132     
Delta (s):  0,105825  Número de ensaios 

n:  0   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  15     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,467 02/07/09 0,0248 OK 
2 0,533 02/07/09 1,2956 OK 
3 0,467 02/07/09 0,0248 OK 
4 0,500 02/07/09 0,6354 OK 
5 0,400 02/07/09 1,3651 OK 
6 0,433 02/07/09 0,7050 OK 
7 0,533 02/07/09 1,2956 OK 
8 0,433 02/07/09 0,7050 OK 
9 0,433 02/07/09 0,7050 OK 
10 0,467 02/07/09 0,0248 OK 
11 0,500 02/07/09 0,6354 OK 
12 0,433 02/07/09 0,7050 OK 
13 0,400 02/07/09 1,3651 OK 
14 0,500 02/07/09 0,6354 OK 
15 0,400 02/07/09 1,3651 OK 
16 0,467 02/07/09 0,0248 OK 
17 0,500 02/07/09 0,6354 OK 
18 0,567 03/07/09 1,9758 OK 
19 0,400 03/07/09 1,3651 OK 
20 0,533 03/07/09 1,2956 OK 
21 0,467 03/07/09 0,0248 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,468       

Desvio padrão:  0,050     
Coeficiente de variação:  10,675     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,400     
Tempo máximo de descarga (s):  0,567     

Total de ensaios realizados:  21     
DR0 para os ensaios:  2,250       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  21       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,023411905  Número de ensaios 

n:  14   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  20     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
2 0,633 03/07/09 0,5257 OK 
3 0,667 03/07/09 1,3096 OK 
4 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
5 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
6 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
7 0,667 03/07/09 1,3096 OK 
8 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
9 0,667 03/07/09 1,3096 OK 
10 0,667 03/07/09 1,3096 OK 
11 0,600 03/07/09 0,2352 OK 
12 0,633 03/07/09 0,5257 OK 
13 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
14 0,600 03/07/09 0,2352 OK 
15 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
16 0,667 03/07/09 1,3096 OK 
17 0,667 03/07/09 1,3096 OK 
18 0,600 03/07/09 0,2352 OK 
19 0,600 03/07/09 0,2352 OK 
20 0,567 03/07/09 0,9960 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,610       

Desvio padrão:  0,043     
Coeficiente de variação:  7,108     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,567     
Tempo máximo de descarga (s):  0,667     

Total de ensaios realizados:  20     
DR0 para os ensaios:  2,229       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  20       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,03051  Número de ensaios 

n:  6   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  25     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,633 03/07/09 0,5814 OK 
2 0,667 03/07/09 0,0345 OK 
3 0,700 03/07/09 0,6323 OK 
4 0,733 03/07/09 1,2301 OK 
5 0,700 03/07/09 0,6323 OK 
6 0,633 03/07/09 0,5814 OK 
7 0,700 03/07/09 0,6323 OK 
8 0,667 03/07/09 0,0345 OK 
9 0,667 03/07/09 0,0345 OK 
10 0,767 03/07/09 1,8460 OK 
11 0,600 03/07/09 1,1792 OK 
12 0,733 03/07/09 1,2301 OK 
13 0,633 03/07/09 0,5814 OK 
14 0,667 03/07/09 0,0345 OK 
15 0,633 03/07/09 0,5814 OK 
16 0,600 03/07/09 1,1792 OK 
17 0,700 03/07/09 0,6323 OK 
18 0,567 03/07/09 1,7770 OK 
19 0,667 03/07/09 0,0345 OK 
20 0,733 03/07/09 1,2301 OK 
21 0,567 03/07/09 1,7770 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,665       

Desvio padrão:  0,055     
Coeficiente de variação:  8,300     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,567     
Tempo máximo de descarga (s):  0,767     

Total de ensaios realizados:  21     
DR0 para os ensaios:  2,250       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  21       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,033254762  Número de ensaios 

n:  8   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  30     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  1 4,762 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,767 03/07/09 0,8014 OK 
2 0,767 03/07/09 0,8014 OK 
3 0,767 03/07/09 0,8014 OK 
4 0,833 03/07/09 0,0838 OK 
5 0,767 03/07/09 0,8014 OK 
6 0,867 03/07/09 0,5398 OK 
7 0,900 03/07/09 0,9824 OK 
8 0,767 03/07/09 0,8014 OK 
9 0,867 03/07/09 0,5398 OK 
10 0,700 03/07/09 1,7000 OK 
11 0,967 03/07/09 1,8810 OK 
12 0,933 03/07/09 1,4250 OK 
13 0,933 03/07/09 1,4250 OK 
14 0,733 03/07/09 1,2574 OK 
15 0,800 03/07/09 0,3588 OK 
16 0,867 03/07/09 0,5398 OK 
17 0,900 03/07/09 0,9824 OK 
18 0,833 03/07/09 0,0838 OK 
19 0,800 03/07/09 0,3588 OK 
20 0,767 03/07/09 0,8014 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,827       

Desvio padrão:  0,075     
Coeficiente de variação:  9,018     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,700     
Tempo máximo de descarga (s):  0,967     

Total de ensaios realizados:  21     
DR0 para os ensaios:  2,229       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  20       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,0413375  Número de ensaios 

n:  10   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  40     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  6 22,222 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,100 03/07/09 0,0486 OK 
2 1,133 03/07/09 0,2984 OK 
3 1,233 03/07/09 1,3499 OK 
4 1,133 03/07/09 0,2984 OK 
5 1,000 03/07/09 1,1000 OK 
6 1,033 03/07/09 0,7530 OK 
7 0,933 03/07/09 1,8045 OK 
8 1,200 03/07/09 1,0029 OK 
9 0,933 03/07/09 1,8045 OK 
10 1,200 03/07/09 1,0029 OK 
11 1,067 03/07/09 0,3955 OK 
12 1,200 03/07/09 1,0029 OK 
13 1,167 03/07/09 0,6559 OK 
14 1,033 03/07/09 0,7530 OK 
15 1,100 03/07/09 0,0486 OK 
16 1,033 03/07/09 0,7530 OK 
17 1,200 03/07/09 1,0029 OK 
18 1,033 03/07/09 0,7530 OK 
19 1,233 03/07/09 1,3499 OK 
20 1,200 03/07/09 1,0029 OK 
21 1,033 03/07/09 0,7530 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,105       

Desvio padrão:  0,095     
Coeficiente de variação:  8,610     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,933     
Tempo máximo de descarga (s):  1,233     

Total de ensaios realizados:  27     
DR0 para os ensaios:  2,250       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  21       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,055230952  Número de ensaios 

n:  9   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  50     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  1 4,545 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,133 02/07/09 0,2212 OK 
2 1,100 02/07/09 0,5236 OK 
3 1,200 02/07/09 0,3927 OK 
4 1,167 02/07/09 0,0903 OK 
5 1,400 02/07/09 2,2255 OK 
6 1,400 02/07/09 2,2255 OK 
7 1,100 02/07/09 0,5236 OK 
8 1,100 02/07/09 0,5236 OK 
9 1,200 02/07/09 0,3927 OK 
10 1,100 02/07/09 0,5236 OK 
11 1,100 02/07/09 0,5236 OK 
12 1,167 02/07/09 0,0903 OK 
13 1,000 02/07/09 1,4400 OK 
14 1,200 02/07/09 0,3927 OK 
15 1,000 02/07/09 1,4400 OK 
16 1,100 02/07/09 0,5236 OK 
17 1,200 02/07/09 0,3927 OK 
18 1,233 02/07/09 0,6951 OK 
19 1,267 02/07/09 1,0067 OK 
20 1,133 02/07/09 0,2212 OK 
21 1,000 02/07/09 1,4400 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,157       

Desvio padrão:  0,109     
Coeficiente de variação:  9,431     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,000     
Tempo máximo de descarga (s):  1,400     

Total de ensaios realizados:  22     
DR0 para os ensaios:  2,250       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  21       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,057857143  Número de ensaios 

n:  11   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  75     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  12 36,364 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,467 02/07/09 0,7711 OK 
2 1,533 02/07/09 0,4592 OK 
3 1,767 02/07/09 0,6464 OK 
4 1,800 02/07/09 0,8023 OK 
5 1,600 02/07/09 0,1426 OK 
6 1,567 02/07/09 0,2986 OK 
7 1,467 02/07/09 0,7711 OK 
8 1,667 02/07/09 0,1739 OK 
9 1,333 02/07/09 1,4042 OK 
10 1,500 02/07/09 0,6151 OK 
11 1,333 02/07/09 1,4042 OK 
12 1,333 02/07/09 1,4042 OK 
13 1,333 02/07/09 1,4042 OK 
14 1,567 02/07/09 0,2986 OK 
15 1,833 02/07/09 0,9582 OK 
16 1,767 02/07/09 0,6464 OK 
17 1,767 02/07/09 0,6464 OK 
18 1,767 03/07/09 0,6464 OK 
19 1,900 03/07/09 1,2748 OK 
20 2,033 03/07/09 1,9032 OK 
21 1,900 03/07/09 1,2748 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,630       

Desvio padrão:  0,212     
Coeficiente de variação:  12,983     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,333     
Tempo máximo de descarga (s):  2,033     

Total de ensaios realizados:  33     
DR0 para os ensaios:  2,250       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  21       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,725     
Delta (s):  0,081509524  Número de ensaios 

n:  20   OK 
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Ângulo da tremonha:  60º       
Partículas no silo:  100     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  3 21,429 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 2,000 02/07/09 0,5156 OK 
2 1,700 14/07/09 1,8087 OK 
3 1,867 14/07/09 0,5149 OK 
4 1,967 14/07/09 0,2599 OK 
5 1,967 14/07/09 0,2599 OK 
6 1,867 14/07/09 0,5149 OK 
7 1,800 14/07/09 1,0339 OK 
8 1,867 14/07/09 0,5149 OK 
9 2,033 14/07/09 0,7712 OK 
10 2,167 14/07/09 1,8094 OK 
11 2,033 14/07/09 0,7712 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,933       

Desvio padrão:  0,129     
Coeficiente de variação:  6,676     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,700     
Tempo máximo de descarga (s):  2,167     

Total de ensaios realizados:  14     
DR0 para os ensaios:  1,966       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  11       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,812     
Delta (s):  0,096672727  Número de ensaios 

n:  6   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  15     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,400 04/07/09 0,6290 OK 
2 0,367 04/07/09 0,2411 OK 
3 0,333 04/07/09 1,1375 OK 
4 0,367 04/07/09 0,2411 OK 
5 0,333 04/07/09 1,1375 OK 
6 0,433 04/07/09 1,4991 OK 
7 0,333 04/07/09 1,1375 OK 
8 0,367 04/07/09 0,2411 OK 
9 0,333 04/07/09 1,1375 OK 
10 0,400 04/07/09 0,6290 OK 
11 0,367 06/07/09 0,2411 OK 
12 0,433 06/07/09 1,4991 OK 
13 0,433 06/07/09 1,4991 OK 
14 0,367 06/07/09 0,2411 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,376       

Desvio padrão:  0,038     
Coeficiente de variação:  10,083     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,333     
Tempo máximo de descarga (s):  0,433     

Total de ensaios realizados:  14     
DR0 para os ensaios:  2,072       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  14       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,771     
Delta (s):  0,018807143  Número de ensaios 

n:  13   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  20     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,500 04/07/09 0,7389 OK 
2 0,600 04/07/09 1,0120 OK 
3 0,533 04/07/09 0,1611 OK 
4 0,433 04/07/09 1,9120 OK 
5 0,500 04/07/09 0,7389 OK 
6 0,567 04/07/09 0,4342 OK 
7 0,533 04/07/09 0,1611 OK 
8 0,567 04/07/09 0,4342 OK 
9 0,567 04/07/09 0,4342 OK 
10 0,567 04/07/09 0,4342 OK 
11 0,567 06/07/09 0,4342 OK 
12 0,533 06/07/09 0,1611 OK 
13 0,600 06/07/09 1,0120 OK 
14 0,633 06/07/09 1,5898 OK 
15 0,433 06/07/09 1,9120 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,542       

Desvio padrão:  0,057     
Coeficiente de variação:  10,534     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,433     
Tempo máximo de descarga (s):  0,633     

Total de ensaios realizados:  15     
DR0 para os ensaios:  2,102       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  15       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,761     
Delta (s):  0,02711  Número de ensaios 

n:  14   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  25     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,633 06/07/09 0,1293 OK 
2 0,700 06/07/09 1,1441 OK 
3 0,500 06/07/09 1,8853 OK 
4 0,700 06/07/09 1,1441 OK 
5 0,633 06/07/09 0,1293 OK 
6 0,700 06/07/09 1,1441 OK 
7 0,533 06/07/09 1,3854 OK 
8 0,567 06/07/09 0,8704 OK 
9 0,667 06/07/09 0,6442 OK 
10 0,600 06/07/09 0,3706 OK 
11 0,667 06/07/09 0,6442 OK 
12 0,567 06/07/09 0,8704 OK 
13 0,633 06/07/09 0,1293 OK 
14 0,700 06/07/09 1,1441 OK 
15 0,567 14/07/09 0,8704 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,624       

Desvio padrão:  0,066     
Coeficiente de variação:  10,572     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,500     
Tempo máximo de descarga (s):  0,700     

Total de ensaios realizados:  15     
DR0 para os ensaios:  2,102       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  15       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,761     
Delta (s):  0,031223333  Número de ensaios 

n:  14   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  30     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,767 06/07/09 0,4919 OK 
2 0,700 06/07/09 0,4158 OK 
3 0,733 06/07/09 0,0313 OK 
4 0,700 06/07/09 0,4158 OK 
5 0,700 06/07/09 0,4158 OK 
6 0,833 06/07/09 1,3861 OK 
7 0,833 06/07/09 1,3861 OK 
8 0,700 06/07/09 0,4158 OK 
9 0,600 06/07/09 1,7706 OK 
10 0,833 06/07/09 1,3861 OK 
11 0,700 06/07/09 0,4158 OK 
12 0,767 06/07/09 0,4919 OK 
13 0,633 06/07/09 1,3235 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,731       

Desvio padrão:  0,074     
Coeficiente de variação:  10,102     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,600     
Tempo máximo de descarga (s):  0,833     

Total de ensaios realizados:  13     
DR0 para os ensaios:  2,040       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  13       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,782     
Delta (s):  0,036534615  Número de ensaios 

n:  13   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  40     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,900 06/07/09 0,8796 OK 
2 0,900 06/07/09 0,8796 OK 
3 0,933 06/07/09 1,3149 OK 
4 0,867 06/07/09 0,4444 OK 
5 0,767 06/07/09 0,8746 OK 
6 0,867 06/07/09 0,4444 OK 
7 0,733 06/07/09 1,3230 OK 
8 0,833 06/07/09 0,0041 OK 
9 0,733 06/07/09 1,3230 OK 
10 0,900 06/07/09 0,8796 OK 
11 0,733 06/07/09 1,3230 OK 
12 0,767 06/07/09 0,8746 OK 
13 0,900 06/07/09 0,8796 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,833       

Desvio padrão:  0,076     
Coeficiente de variação:  9,098     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,733     
Tempo máximo de descarga (s):  0,933     

Total de ensaios realizados:  13     
DR0 para os ensaios:  2,040       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  13       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,782     
Delta (s):  0,041665385  Número de ensaios 

n:  11   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  50     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 0,700 06/07/09 1,4734 OK 
2 0,900 06/07/09 0,4710 OK 
3 0,933 06/07/09 0,7919 OK 
4 0,733 06/07/09 1,1526 OK 
5 0,933 06/07/09 0,7919 OK 
6 0,900 06/07/09 0,4710 OK 
7 0,833 06/07/09 0,1803 OK 
8 0,733 06/07/09 1,1526 OK 
9 0,733 06/07/09 1,1526 OK 
10 0,767 06/07/09 0,8220 OK 
11 0,933 06/07/09 0,7919 OK 
12 0,900 06/07/09 0,4710 OK 
13 0,967 06/07/09 1,1224 OK 
14 0,733 06/07/09 1,1526 OK 
15 0,667 06/07/09 1,7943 OK 
16 0,900 07/07/09 0,4710 OK 
17 1,000 07/07/09 1,4433 OK 
18 0,933 07/07/09 0,7919 OK 
19 0,900 07/07/09 0,4710 OK 
20 0,933 07/07/09 0,7919 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  0,852       

Desvio padrão:  0,103     
Coeficiente de variação:  12,079     

Tempo mínimo de descarga (s):  0,667     
Tempo máximo de descarga (s):  1,000     

Total de ensaios realizados:  20     
DR0 para os ensaios:  2,229       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  20       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,729     
Delta (s):  0,0425775  Número de ensaios 

n:  17   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  75     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,200 07/07/09 0,5504 OK 
2 1,267 07/07/09 0,3151 OK 
3 1,133 07/07/09 1,4159 OK 
4 1,233 07/07/09 0,1242 OK 
5 1,233 07/07/09 0,1242 OK 
6 1,333 07/07/09 1,1676 OK 
7 1,267 07/07/09 0,3151 OK 
8 1,267 07/07/09 0,3151 OK 
9 1,100 07/07/09 1,8422 OK 
10 1,267 07/07/09 0,3151 OK 
11 1,167 07/07/09 0,9767 OK 
12 1,267 07/07/09 0,3151 OK 
13 1,100 07/07/09 1,8422 OK 
14 1,300 07/07/09 0,7413 OK 
15 1,367 07/07/09 1,6068 OK 
16 1,300 07/07/09 0,7413 OK 
17 1,233 07/07/09 0,1242 OK 
18 1,333 07/07/09 1,1676 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,243       

Desvio padrão:  0,077     
Coeficiente de variação:  6,230     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,100     
Tempo máximo de descarga (s):  1,367     

Total de ensaios realizados:  18     
DR0 para os ensaios:  2,182       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  18       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,74     
Delta (s):  0,062130556  Número de ensaios 

n:  5   OK 
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Ângulo da tremonha:  75º       
Partículas no silo:  100     

Material da partícula:  Acrílico amarelo     
Diâmetro:  4 cm Probabilidade de A. T.:   

Arcos de tensão observados:  0 0,000 %    
     

Ensaio Tempo (s) 
Data de 

realização Chauvenet 
1 1,567 07/07/09 1,3567 OK 
2 1,500 07/07/09 0,6596 OK 
3 1,500 07/07/09 0,6596 OK 
4 1,433 07/07/09 0,0375 OK 
5 1,400 07/07/09 0,3808 OK 
6 1,267 07/07/09 1,7646 OK 
7 1,433 07/07/09 0,0375 OK 
8 1,533 07/07/09 1,0030 OK 
9 1,433 07/07/09 0,0375 OK 
10 1,300 07/07/09 1,4213 OK 
     

Estatísticas dos ensaios 
Média do tempo de descarga:  1,437       

Desvio padrão:  0,096     
Coeficiente de variação:  6,690     

Tempo mínimo de descarga (s):  1,267     
Tempo máximo de descarga (s):  1,567     

Total de ensaios realizados:  10     
DR0 para os ensaios:  1,925       

     
     

Teste do número de ensaios 
Número de ensaios válidos:  10       

Precisão da estimativa ( + - %):  5     
Confiança (%):  95     

t de Student:  1,833     
Delta (s):  0,07183  Número de ensaios 

n:  6   OK 
 

 


