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RESUMO 

 

 Materiais granulares detêm uma fenomenologia muito rica e contra-intuitiva, 

qualidade característica dos sistemas complexos, no qual a influência de pequenas interações 

entre inúmeros elementos reflete em comportamentos macroscópicos distintos. A segregação 

granulométrica é um efeito indesejado em indústrias que manuseiam materiais granulares, por 

alterar as características locais do material durante a sua estocagem, e em seu transporte. O 

propósito deste trabalho é investigar os efeitos da segregação granulométrica em operações 

presentes na indústria mineral, que consistem no exemplo da alimentação pontual de uma 

pilha de estoque cônica, e a sua subsequente retomada por gravidade pela base. Para isso, um 

modelo de autômatos celulares 2D, é desenvolvido a fim de recriar os comportamentos 

decorrentes do efeito da segregação granulométrica, durante a construção da pilha, e durante o 

fluxo gravitacional de material. Autômatos celulares, ou AC, é uma técnica de simulação que 

consiste em células dispostas em uma rede discreta, que interagem localmente a partir de 

regras simples, e a repetição destas regras em passos de tempo discretos. Para dar suporte aos 

resultados do modelo computacional, também são realizados experimentos com um modelo 

físico quasi-bidimensional em escala reduzida, composto por duas placas de vidro paralelas, a 

fim de investigar visualmente os efeitos da segregação granulométrica em um plano 

transversal a pilha cônica. 

 

 Os testes no modelo computacional e no modelo físico, são realizados analisando 

como diferentes composições iniciais de granulometria do material, fina, intermediária e 

grosseira, correspondem em sua distribuição na formação da pilha e na saída do material. A 

tendência geral da segregação é a acumulação de partículas finas sobre o eixo da pilha e 

partículas grosseiras na base, mas também pode ocorrer a formação de camadas estratificadas 

de grãos finos, intermediários e grosseiros, repetindo-se em ordem ascendente durante o 

crescimento da pilha. Por estas razões, durante a descarga inicial de material, há sempre uma 

granulometria mais fina do que a alimentação correspondente, e ao final da descarga do 

volume útil, há a convergência das amostras para a composição da alimentação. O modelo de 

autômatos celulares representou com sucesso o fenômeno da segregação durante o fluxo 

gravitacional dos grãos, porém apenas captou as características gerais da segregação durante 

construção da pilha.  

 

Palavras-chaves: materiais granulares, fluxo granular, autômatos celulares, pilhas. 
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ABSTRACT 

 

 Granular materials holds a very rich phenomenology and counter-intuitive behavior, 

an intrinsic quality of complex systems, in which the effect of small interactions between 

countless elements takes on distinct macroscopic behaviors. The size segregation of particles 

is an unwanted effect on industries which handle granular materials, due to altering local 

characteristics of the bulk material, when it's either stocked or reclaimed. The purpose of this 

work is to investigate the effects of size segregation in operations concerning the mining 

industry, which consists in the example of a pontual fed conical stock pile, and the following 

gravity reclaim through it's base. In order that, a 2D cellular automata model is developed to 

reproduce the behaviors caused by size segregation, during the construction of the pile, and 

during the gravity flow of material. Cellular automata, or CA, is a method of simulation, 

which consists in cells displayed in a discrete grid, which interacts locally by basic rules, and 

then the repetition of these rules in discrete time steps. To support the data results from the 

CA model, a small scaled quasi-bidimensional physical model is executed, built with two 

parallel sheets of glass, in order to visualize the effects of size segregation in a transversal 

plane to the conical stock pile. 

 

 The experiments executed in both physical and cellular automata model, are done 

analysing how different inicial size compositions of the granular material, thin, medium-sized, 

and thick particles, corresponds into it's distributions in the pile formation, and in the 

discharge outlet. The general trend of segregation is the gathering of thin particles around the 

pile axis and the spread of thick particles throught the base, it also occurs the formation of 

layers of thin, medium-sized and thick particles, repeating itself up in this order, during the 

pile growth. For these reasons, there always will be thinner particles in the initial pile 

discharge, compared to the pile feed, and then, the samples converging to the pile feed 

composition by the final discharge. The cellular automata model, achieved success in 

describing the size segregation whitin the gravity flow of material, nonetheless it just captured 

the central aspects of segregation during the pile formation. 

 

 

 

Keywords: Granular materials, granular flow, cellular automata, stock piles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Materiais granulares são abundantes na natureza. Nos deparamos com exemplos de 

tais sistemas nos grãos de areia de uma praia, nas dunas de um deserto e até mesmo nos 

blocos de gelo que compõem os anéis de Saturno. A presença dos materiais granulares nas 

atividades humanas é bastante usual, os manipulamos frequentemente em nossas casas, ao se 

preparar o arroz do almoço, fazer o café da tarde, despejar o açúcar em um pote ou a ração na 

tigela de seu gato.  Na indústria é estimado que os materiais granulares sejam cerca de 75% de 

todas as matérias-primas em estoque, sendo também o segundo tipo de material mais 

manuseado pela indústria, perdendo apenas para a água. 

 

 Na indústria da mineração o manuseio de materiais granulares está sempre presente, a 

necessidade de conhecimento específico da atividade reflete-se principalmente na formação e 

retomada de pilhas de estocagem de minério bruto, de homogeneização, ou, de produto 

acabado, bem como no transporte por correias transportadoras. Um aspecto físico importante 

está no fato de que os materiais granulares sempre tendem a se segregarem quando 

submetidos a alguma perturbação externa, são múltiplos os mecanismos que tomam parte 

neste fenômeno, a diferença de tamanhos dos grãos atua de forma mais decisiva, dando 

origem ao termo segregação granulométrica, ou segregação por diferença de tamanhos.  

 

 A segregação granulométrica é motivo de atenção especial nas práticas operacionais 

de manuseio, os processos da usina de concentração necessitam de uma alimentação com 

certo grau de homogeneidade, as pilhas de produto acabado podem ter uma faixa ainda mais 

estreita para a variabilidade do material para atender padrões de garantias de qualidade. É 

portanto visto que, qualquer manuseio de um material granular fará inevitavelmente com que 

a segregação granulométrica ocorra, e as técnicas operacionais adotadas para retomada das 

pilhas de estoque devem possuir regras e critérios dependentes do histórico de construção das 

mesmas. 

  

 Os sistemas granulares possuem uma fenomenologia muito rica e muitas vezes contra-

intuitiva. A estratificação espontânea é uma peculiaridade da segregação granulométrica, sua 

ocorrência se dá durante os processos de avalanches ou fluxo de material granular sobre a 

superfície do mesmo material subjacente e estático. Cessado o movimento das partículas, 



	 2	

observa-se a formação de camadas ou estratos com tamanhos selecionados de grãos. Um 

exemplo disto na natureza é a formação de dunas de areia, e esse fenômeno é facilmente 

visualizado em afloramentos de arenito. 

 

 Na indústria mineral a estratificação espontânea ocorre durante a formação de pilhas 

através de uma alimentação pontual sobre o seu topo. Nesta mesma pilha, pode-se esperar que 

a tensão máxima em sua base esteja logo abaixo de seu eixo, onde se encontra a maior coluna 

de material adjacente. Porém um fenômeno conhecido como stress dip effect, mostra que há 

uma transferência da carga do topo da pilha para uma região intermediária ao centro e às 

bordas da pilha, caracterizando cadeias de tensões em formas de arco, altamente dependentes 

do histórico de construção (CASTRO, 2012).  

 

 Em silos de estoque, muito presentes na indústria agrícola para armazenamento de 

cereais, existe uma independência da pressão estática com a coluna de material no interior do 

silo. O peso de cada grão é subdividido para os grãos subjacentes, e assim subsequentemente 

até que haja uma distribuição uniforme dos pesos nas paredes do silo, fazendo com que a 

tensão vertical ou tensão confinante dos grãos atinja um limite no orifício de descarga do silo. 

Isto é particularmente interessante em materiais granulares não coesos, pois na região de 

descarga do silo, é permitido aos grãos  atingir um estado de fluxo a uma taxa constante, algo 

que não seria alcançado com um líquido em que a vazão dependeria da coluna d'água e 

portanto seria variável durante tempo de descarga, um artefato que atesta esta propriedade de 

fluxo constante é a ampulheta, usada como medidor de tempo desde a antiguidade. 

 

 No século XIX os materiais granulares viraram área de interesse de grandes cientistas 

como Osborne Reynolds e Michael Faraday. Reynolds (1885), em sua primeira publicação 

sobre os meios granulares definindo o conceito da dilatância de um sistema de grãos, que em 

determinada compactação supercrítica, sofre pelo rearranjo e expansão do volume ocupado 

por estes grãos, devido a uma solicitação externa, já havia dito que não há uma teoria 

completa para explicar o comportamento dinâmico e complexo destes sistemas, algo que 

requereria um grande desenvolvimento matemático do assunto. 

 

 Um sistema dinâmico é basicamente todo sistema em que uma ou mais de suas 

grandezas variam com o tempo. Os sistemas ditos dinâmicos se dividem em pelo menos 

outras duas classes. Aqueles que são determinísticos e aqueles que são probabilísticos. Um 
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sistema dinâmico determinístico é um sistema em que, dadas suas condições iniciais e sua 

forma de desenvolvimento, pode-se saber seu estado em qualquer tempo futuro. Quanto a um 

sistema dinâmico probabilístico, em que se conhecem as condições iniciais, tudo que se pode 

dizer é que se sabe com certa probabilidade o estado futuro do sistema (SANTOS, 2015).  

  

 Hoje, diversos autores têm propósito de formalizar e quantificar a complicada reologia 

dos meios granulares. Várias abordagens foram feitas, desde equações de meio contínuo, 

formulações termodinâmicas, e modelagens por autômatos celulares, entre outros. Contudo, 

apenas alguns destes métodos proveram uma explicação satisfatória de fenômenos como 

segregação por tamanhos e flutuações de densidade. Isto porque é muito difícil incorporar 

nessas teorias o atrito estático, rotações locais e outros mecanismos microscópicos relevantes 

(HERRMANN e LUDING, 1998). 

  

 Uma das ferramentas computacionais mais utilizadas pela física para entender 

sistemas dinâmicos e fenômenos complexos são os chamados autômatos celulares (AC). 

Autômatos celulares são modelos matemáticos utilizados no estudo de uma grande variedade 

de sistemas caracterizados por interações locais, com aplicações nas áreas de física, química e 

biologia entre outras. 

 

 Stephen Wolfram (1983), teve o mérito de ser o primeiro a demonstrar que um 

autômato celular pode exibir comportamento complexo mesmo com regras locais simples. 

Sua classificação demonstra que tais regras podem levar a uma espécie de auto-organização, o 

que contribuiu inicialmente para uma maior compreensão de fenômenos de formação 

espontânea de padrões (SANTOS, 2015). 

  

 Pode-se definir um autômato celular como um conjunto de variáveis discretas 

dispostas geometricamente sobre sítios de uma rede, caracterizando assim um espaço também 

discreto. A evolução temporal de um autômato dá-se através de uma dinâmica imposta, que 

atua sobre cada variável da rede levando em conta o modelo de vizinhança adotada para o 

sitio no qual está localizada. A dinâmica pode ser dada por regras locais probabilísticas ou 

determinísticas. Todos os sítios da rede são atualizados simultaneamente, e cada atualização 

síncrona realizada corresponde a um passo de tempo. Assim, o tempo também é definido de 

forma discreta (SANTOS, 2015).  
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2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é formular um modelo de autômatos celulares com regras 

determinísticas e probabilísticas que reconstrua as características observadas empiricamente 

na formação de uma pilha de grãos, e também, no fluxo de grãos por gravidade.  

 

 Para a comparação dos resultados do modelo computacional, é realizado um modelo 

físico quasi-bidimensional para simular a construção de uma pilha utilizando areia de quartzo 

colorida entre duas placas de vidro paralelas. A descarga de material no modelo físico é 

realizada fracionando o volume útil em 7 a 10 amostras durante a sua retomada. 

  

 Os resultados de saída do modelo físico e computacional serão expressados pela 

variabilidade do material de saída de descarga da pilha, correspondente principalmente quanto 

a sua distribuição granulométrica, para cada fração de material do volume descarregado, 

assim como a variabilidade do material após sucessivas realimentações no volume útil do 

sistema. Por fim serão analisados os padrões de segregação e estratificação obtidos para 

diferentes composições granulométricas da alimentação da pilha. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA   

3.1. Materiais granulares 

  

 Os meios granulares tem uma fenomenologia muito rica, e por vezes podem se 

comportar tanto como sólidos: por exemplo, uma pilha de areia estática; como líquidos: em 

uma avalanche, estes escoam com certa fluidez, pode-se observar também que esta fluidez 

aumenta para granulometrias mais finas, em um meio fluido, partículas mais finas também 

tendem a se aproximar do comportamento do líquido com a perda de sua velocidade de 

sedimentação; e como gás: se a quantidade de grãos for pequena e estes estiverem 

suficientemente agitados dentro de um recipiente (HERRMANN, 2002). 

  

 O exemplo mais simples de um sistema de material granular é uma pilha de grãos. 

Essas pilhas podem ter tamanhos pequenos desde uma pequena pilha de areia feita por uma 

pessoa, até uma escala de tamanho muito alta como no caso de indústrias, particularmente na 

indústria mineira. As pilhas industriais possuem geralmente forma cônica, mas também 

podem assumir forma prismática, superposição de cones e circulares, dependendo de sua 

metodologia de construção e os contornos (AI, 2010).  

 

 Uma metodologia simples de construção de pilhas, é feita pelo acréscimo de material a 

partir de uma altura fixa, o acúmulo de material sob este eixo de alimentação por vezes 

excede a estabilidade do sistema e ocasiona avalanches que redistribuem a massa do topo da 

pilha para sua base, gerando uma superfície cônica caracterizada pelo ângulo de repouso do 

material. Este parâmetro por si só, possui alta relevância nas operações em pátios de estoque, 

onde os espaços para a construção das pilhas é limitado, a capacidade de material possível 

para cada pilha irá depender fortemente de seu ângulo de repouso. 

3.1.1. Ângulo de repouso 

  

 A partir de suas características microscópicas, a determinação do ângulo de repouso 

do material é tarefa difícil, devido à heterogeneidade dos grãos e irregularidade da superfície. 

Do próprio ponto de vista macroscópico a definição do ângulo de repouso de uma pilha pode 

dar-se de maneira não trivial, podendo variar da base para o topo, como já comprovado por 

vários trabalhos, citados por Chaves (2012). O ângulo de repouso é fisicamente governado 
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pela energia potencial de cada partícula e pela dissipação de energia do sistema, sendo por 

forças de atrito e colisões inelásticas entre os inúmeros contatos do sistema granular. 

 

  A energia potencial de cada grão tem o seu desempenho no ângulo de repouso 

elucidado e forma geométrica e pela granulometria dos grãos, onde para o mesmo material, 

observam-se ângulos de repouso maiores para granulometrias maiores, onde a maior 

angulosidade e faces achatadas dos grãos maiores oferecem maiores condições de estabilidade 

(PRESS, et al., 2006). 

 

 
Figura 3.1.1.1:Ângulos de repouso em função do tamanho de grão (PRESS, et al., 2006) 

	
 Ao analisar uma composição heterogênea de tamanhos de grãos, os ganhos de energia 

cinética à medida que a partícula desce e as perdas pela dissipação de energia para cada 

partícula atuam em escalas diferentes para cada tamanho de grão. Partículas mais finas 

possuem menor energia potencial e portanto têm pouco ganho de energia cinética, e ao 

colidirem inelasticamente com partículas mais grosseiras, perdem sua pequena quantidade de 

movimento, também acabam capturadas entre os espaços vazios de uma superfície de 

partículas grosseiras, efeito conhecido como peneiramento cinemático. 

 

 Já as partículas mais grosseiras têm maior energia potencial e ganho de energia 

cinética, e quando interagem por atrito e colisões com partículas mais finas, encontram menos 

resistências e alcançam com maior freqüência a base desta pilha heterogênea, por uma 

simples questão de escala, uma superfície de partículas finas é relativamente suavizada para 

uma partícula grosseira. 
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3.1.2. Segregação granulométrica e estratificação. 

	
 Estas diferenças mencionadas, resultam sempre na segregação granulométrica de 

materiais granulares, um comportamento contra-intuitivo à visão da 2ª Lei da Termodinâmica, 

onde parece existir uma espontaneidade para uma mistura de materiais se separarem. Para a 

pilha de areia, isso faz com que haja uma concentração maior de partículas grosseiras em sua 

base, e uma concentração de partículas finas em seu eixo. Além disto, estes mesmos 

mecanismos atuam nas superfícies sob avalanches na pilha, o resultado é a formação de uma 

pilha estratificada, composta por camadas alternadas de grãos pequenos e grosseiros. 

  

 O sistema inspirado para a simulação de autômatos celulares é a de uma pilha cônica 

com alimentação central e retomada por gravidade em sua base. Este sistema caracteriza-se 

por uma zona "morta" onde o material desta porção fica estagnado e não é atingido pelo 

sistema de retomada, e também pela região ativa da pilha onde o material é constantemente 

renovado e retomado  (Figura 3.1.2.1). 

 

	
Figura 3.1.2.1: Pilha de minério na mina Timpopeba. 

	
 O acréscimo de material pela crista da pilha gera sucessivas avalanches pela sua 

superfície livre, onde os efeitos de segregação granulométrica atuam, fazendo com que a 

morfologia da pilha, seja composta de superfícies cônicas ou camadas alternadas de 

granulação fina e grosseira. 
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	 Modelos físicos em escala reduzida, permitem a visualização de uma secção plana do 

fenômeno da estratificação. Na Figura 3.1.2.2 está representado um experimento utilizando 

duas placas de vidro verticais, paralelas, presas e seladas em sua base e nas laterais por 

suporte de madeira. O material ensaiado foi composto de uma areia fina de praia peneirada 

apresentando a superfície arredondada, e de cubos de cristais de açúcar em cor-de-rosa, 

representando os grãos mais grosseiros e de superfície angulosa. 

 

	
Figura 3.1.2.2: Modelo físico 2D em escala reduzida. FONTE: Youtube Vídeo - Mathematical 

Impressions - Spontaneous Stratification - Canal: Math (2014). 

3.1.3. Fluxo granular 

 

 Quando se retoma a pilha por baixo, a segregação afeta a qualidade do material que é 

retomado (Figura 3.1.3.1). Ao se começar a descarga, apenas o material da porção central é 

retirado. Se carregar-se uma nova porção e tornar a descarregar, essa nova porção é que será 

descarregada porque é ela que está no caminho de descarga. Esvaziado o cone central, o 

material remanescente começa a escorregar, fatia após fatia, até atingir a situação de 

equilíbrio. Nota-se, portanto, a variação da qualidade entre o material que sai e o volume 

remanescente, o "morto" (CHAVES, 2012).  
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Figura 3.1.3.1: Modelo físico 2D de retomada por gravidade. (CHAVES, 2012) 

	
 A literatura define dois principais regimes de fluxo granular que ocorrem 

normalmente em silos. Estes dois regimes são o fluxo em massa, e o fluxo em funil, são 

definidos pela maneira como os materiais fluem no interior do silo e pelos limites entre as 

regiões de fluxo e estagnadas, considerando-se a geometria do reservatório.  

 

 No fluxo em massa, o material encontra-se em movimento praticamente em todo o 

silo. O canal de fluxo coincide com as paredes do silo e da tremonha, Este regime acontece 

quando as paredes da tremonha são suficientemente inclinadas e lisas. No silo com fluxo em 

massa, o primeiro material a entrar é o primeiro a sair, o material na descarga é misturado 

novamente e isso elimina os efeitos danosos da segregação (SILVA, 2005).  

 

 No fluxo em funil, o material escoa através de um canal vertical preferencial que se 

forma dentro do silo, o material externo ao canal permanece estagnado. Esse regime ocorre 

em silos de fundo plano ou pouco inclinado ou muito rugoso para permitir que os materiais 

deslizem ao longo das paredes durante o fluxo (SILVA, 2005). O canal de fluxo usualmente 

tem a forma de um semi-hiperboloide, com os contornos na saída de descarga do silo, e no 

contato da superfície do material com as paredes internas do silo. 

 

 Há ainda um conceito muito difundido, para o fluxo por gravidade de materiais 

granulares na lavra de minas subterrâneas do método "sublevel caving". A abordagem feita 

por Janelid e Kvapil (1966), define um elipsoide de fluxo ilustrado na Figura 3.1.3.2, o fluxo 
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inicial de material entre duas galerias de desmonte de minério, será proveniente de uma região 

em forma de um elipsoide vertical crescente a partir da abertura de descarga, sendo o limite 

superior, o nível do material. O material que está localizado fora deste elipsoide de fluxo 

inicial e no interior de um elipsoide limite, com dimensões nos contornos da escavação do 

realce, possuirá  um certo deslocamento e mobilidade, porém não alcançará a descarga no 

início da retomada. Em sequência a descarga inicial, um hiperbolóide de retomada surge a 

partir da deflexão do nível horizontal de material para a descarga, e esta curva indica as 

regiões onde haverão os maiores deslocamentos de material. Por fim, materiais da região 

externa ao elipsoide limite não sofrerão nenhum deslocamento e não alcançarão a descarga 

(BRADY e BROWN, 1985).  

	 

Figura 3.1.3.2. Conceito de elipsoide de fluxo de Janelid e Kvapil. (BRADY e BROWN, 1985) 

	
	 Observações de campo e de laboratório demonstram que o elipsoide de fluxo inicial 

não representa sempre um elipsoide matemático. Sua forma é uma função da distribuição de 

tamanhos das partículas e dá largura da abertura de descarga. Quanto menor o tamanho de 

partícula, mais alongado será este 'elipsoide' para a mesma abertura de descarga. A porção 

superior do elipsoide tende a ser mais alargada e plana quando a altura de material é elevada, 

e também quando possui uma distribuição de tamanhos heterogênea (BRADY e BROWN, 

1985). 
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Figura 3.1.3.3. Elipsoide modificado no fluxo real (BRADY e BROWN, 1985). 

	
3.2. Autômatos Celulares 

 

 Autômatos celulares (AC) são modelos matemáticos utilizados no estudo de uma 

grande variedade de sistemas caracterizados por interações locais, com aplicações nas áreas 

de física, química e biologia entre outros. Pode-se definir um autômato celular como um 

conjunto de variáveis discretas dispostas sobre sítios de uma rede, caracterizando assim um 

espaço também discreto.  

 

 A evolução temporal de um autômato dá-se através de uma dinâmica imposta, que 

atua sobre cada variável da rede levando em conta apenas a primeira vizinhança do sítio no 

qual está localizada essa variável. A dinâmica pode ser dada por regras locais probabilísticas 

ou determinísticas. Todos os sítios da rede são atualizados simultaneamente, e cada 

atualização síncrona realizada corresponde a um passo de tempo. Assim, o tempo também é 

definido de forma discreta (SANTOS, 2015).   

 

 O autômato celular mais simples é unidimensional, com dois estados possíveis por 

célula. Uma célula e as suas duas vizinhas adjacentes formam uma vizinhança de 3 células, 

por isso existem 2³=8 padrões possíveis para uma vizinhança. Há portanto 28=256 regras 
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possíveis para se atualizar o estado de uma célula genérica. Referem-se usualmente os 

autômatos unidimensionais pelo número decimal que, em binário, representa a tabela das 

regras de atualização. Por exemplo, a representação gráfica da evolução de um autômato com 

a regra 30 (em binário 00011110), começando com um padrão de entrada inicial com apenas 

um 1 no centro da rede unidimensional, representado pelos pixels em preto, e ordenando os 

estados futuros do autômato de cima para baixo, é mostrado na Figura 3.2.1. 

 

 
Figura 3.2.1 Autômato celular com Regra 30. FONTE: Wikipedia (2017). 

	
Tabela 3.2.1. Regra 30, autômato celular unidimensional. 

Padrão Inicial 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

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

 

 
Figura 3.2.2. Regra 30 em pixels. 

 

 Os mosaicos de certas conchas 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, e de acordo com a segregação (ou ausência 

de segregação) das suas vizinhas, o conjunto delas produz o mosaico da concha à medida que 
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ela cresce. Por exemplo, a espécie conus textile apresenta um mosaico similar ao de um 

autômato celular com a Regra 30 (Figura 3.2.3). 

 

 
Figura 3.2.3. Conus Textile apresentando padrões semelhantes ao gerado pela Regra 30. 

FONTE: Wikipedia (2017). 

	

3.2.1. Dimensões e vizinhanças  

 

 Autômatos celulares podem operar um ambiente de uma ou mais dimensões. No 

autômato celular unidimensional, as células estão distribuídas linearmente, no AC 

bidimensional, existe uma distribuição no plano e, no AC tridimensional, uma distribuição 

espacial (Figura 3.2.1.1). 

 

 
Figura 3.2.1.1.  AC unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais (MOTA, 2005). 
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 As células podem ser de várias formas, desde que em um mesmo autômato todas as 

células sejam de mesmo formato, a Figura 3.2.1.2 mostra diferentes exemplos de malhas de 

autômatos bidimensionais.  A escolha do melhor formato, dimensão e vizinhanças vai 

depender do contexto do problema abordado e de como as células deverão interagir entre si.	
  

 
Figura 3.2.1.2. AC triangulares, quadrangulares e hexagonais (MOTA, 2005). 

	
 Os tipos de vizinhanças mais comuns utilizados em autômatos celulares 

bidimensionais são: a de Von Neumann, onde são consideradas apenas as células acima, 

abaixo, à direita e à esquerda da célula central; a de Moore onde inclui-se além da vizinhança 

de Von Neumann, as células diagonais à central, ou arbitrária, onde os vizinhos são 

escolhidos de acordo com um critério determinístico ou aleatório. As vizinhanças de Von 

Neumann e de Moore podem ainda serem estendidas a raios de busca maiores como mostra a 

Figura 3.2.1.4. 

 

	
Figura 3.2.1.3. Vizinhanças de Von Neumann, de Moore e arbitrária (MOTA, 2005). 

	

	
Figura 3.2.1.4. Vizinhanças de Von Neumann e de Moore com raio igual a 2 (MOTA, 2005). 
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3.3. Modelos de autômatos celulares utilizados em materiais granulares. 

 

 Schmeier e Freyermuth (2011) definem um autômato celular unidimensional 

extremamente simples a nível didático, por possuírem regras simples e intuitivas. Primeiro 

assume-se que o valor de cada célula em uma linha unidimensional represente a altura da 

pilha naquele ponto. Os valores das alturas podem ser apenas números inteiros e cada unidade 

representa um grão de areia. Então define-se uma segunda fileira de células em que cada valor 

represente o desnível local entre cada duas células da primeira linha definida.  

 

 O autômato celular utiliza apenas com os valores da segunda linha de células definida 

para realizar os cálculos, os valores da altura da pilha servem apenas como variáveis 

auxiliares, sendo dispensáveis. Os grãos são adicionados um a um no canto esquerdo da fileira 

de células, e o autômato aplica as regras de atualização sempre em que o desnível local 

ultrapasse determinado valor limite estabelecido neste exemplo como 2. 

 

 
Figura 3.3.1. Visualização do autômato celular unidimensional para a pilha de grãos. a) No 

gráfico é mostrado os valores de altura da pilha, e a linha de células abaixo indica os desníveis 

locais. b) A adição de um grão aumenta o valor do desnível na própria célula em que o grão se 

encontra e diminui o valor do desnível para a célula anterior. c) Um grão irá rolar pilha abaixo 

quando o desnível for de 2 células, o valor futuro da célula do grão a mover-se é reduzido em 2, e 

a célula subsequente terá seu valor incrementado por 1. (SCHMEIER e FREYERMUTH, 2011) 

 

3.3.1. Modelo determinístico  

 

 A representação dos padrões de estratificação obtidos experimentalmente foram 

obtidos com sucesso em trabalhos com autômatos celulares bidimensionais. Um desses 

trabalhos (CIZEAU, et al, 1999) é baseado somente em regras determinísticas, neste modelo 
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dois tamanhos de grãos de areia possuem mesma dimensão horizontal, porém diferentes 

alturas, os grãos menores são representados pelo estado da célula igual a 1, e os grãos maiores 

por 2. 

 

 
Figura 3.3.1.1. Descrição do modelo AC determinístico (CIZEAU, et al, 1999). 

	
 A entrada dos grãos no sistema é feita de forma equivalente para a área coberta por 

cada tamanho de grão. A movimentação dos grãos pela superfície da pilha é determinada pelo 

desnível lateral entre cada sítio, estabelecendo assim, um ângulo de repouso do material. 

Diferentes critérios são analisados para o ângulo limite de uma partícula a depender das 

interações entre o seu tamanho e a superfície em que esta se encontra, desta forma, quatro 

ângulos de repouso !!" !,! ! 1, 2  são definidos. 

 

 
Figura 3.3.1.2. Ângulos de repouso θ11, θ12, θ21, e θ22 (CIZEAU, et al., 1999). 
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 O resultado para a estratificação do material se encontrava na condição de que 

!!" =  !, !!! =  ! , !!! =  !, !!" =  !, onde se assume que as partículas grosseiras são 

mais facetadas e angulosas, e por isso possuem um ângulo de repouso maior (!!! <  !!!) 
que as partículas finas, como ilustrado na Figura 3.3.1.2, porém já na condição contrária 

(!!! >  !!!), onde se tem as partículas finas com ângulo de repouso maior do que as 

partículas grosseiras, o resultado obtido não apresenta estratificação, mas apenas uma 

segregação pura do material.  

	

  
Figura 3.3.1.3: Padrões de estratificação a esquerda (!!" = !, !!! = ! , !!! = !, !!" = !),  e 
segregação a direita (!!" = !, !!! = ! , !!! = !, !!"  = !) obtidos por um AC determinístico 

(CIZEAU, et al., 1999). 

	

3.3.2. Modelo probabilístico 

 

 Outros trabalhos feitos por Herrmann e Luding (1998) utilizaram um modelo de AC 

probabilístico e tiveram como parâmetro aleatório a energia potencial inicial, dentro de 

intervalos específicos dependentes do tamanho de partícula, e sendo, o coeficiente de 

restituição das partículas, uma constante. A medida que a partícula se movimenta superfície 

abaixo da pilha, esta ganha energia cinética e perde uma parcela desta a cada salto, se esta 

energia retroceder abaixo de um valor limite, definido como "trapping probability", o 

movimento cessa.  
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Figura 3.3.2.1: Padrões de estratificação obtidos por um AC probabilístico. (HERRMANN e 

LUDING, 1998) 

3.3.3. Ângulo de repouso - modelo probabilístico 

	
 Na escala microscópica da malha, a definição de ângulos é também discreta, o menor 

tamanho de um degrau é de 1 pixel por 1 pixel, o que define uma inclinação para 45,0º. 

Outras proporções simples definem degraus de 1 por 2, e 1 por 3, cujos arco tangentes 

resultam em 26,6º e 18,4º  respectivamente, porém para poder representar uma faixa maior de 

ângulos no modelo, faz-se uso da definição matemática das chamadas devil's staircases. 

  

 O modelo de autômatos celulares feito por Alonso, Hovi e Herrmann (1998),  utilizou 

uma composição monodispersa de grãos, atribuindo também a cada grão parâmetros de 

energia potencial e coeficiente de restituição, curiosamente o modelo converge para a 

repetição de padrões na superfície livre da pilha.  

 

 Uma devil's staircase é por definição uma escada com degraus variando de tamanhos, 

a partir de um retículo que se repete, pode-se obter uma faixa ampla de ângulos cujas 

tangentes são números racionais. A Figura 3.3.3.1 representa a devil's staircase para o ângulo 

35,54º cuja tangente é 5/7, é composta de um retículo de degraus de tamanho 1 por 2,  1 por 1, 

1 por 2, 1 por 1 e 1 por 1, que se repetem e formam o ângulo 35,54º em escala macroscópica. 
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Figura 3.3.3.1: Devil's staircase para o ângulo 35,54º. (ALONSO, HOVI e HERRMANN, 1998) 

	
3.3.4. Fluxo granular - autômato celular probabilístico 

 

 Os trabalhos de Kozicki e Tejchman (2005) descreveram o fluxo por gravidade em 

silos utilizando autômatos celulares com quatro tipos diferentes de vizinhanças, atribuindo 

probabilidades ajustáveis para que as células de uma vizinhança ocupem uma célula central 

vazia. Na Figura 3.3.4.1 observam-se os quatro tipos de vizinhanças utilizados. A célula H é 

um espaço vazio na malha de autômatos e pode ser ocupada por alguma das células 1, 2 e 3 

nas vizinhanças A e C, ou pelas células 1, 2, 3, 4 e 5 nas vizinhanças B e D. 

 

  
Figura 3.3.4.1. Modelos de vizinhanças adotados por (KOZICKI e TEJCHMAN, 2005) 

	
 De acordo com Kozicki e Tejchman (2005) o ângulo de escoamento do material teve 

seu menor valor nas condições de vizinhança C com maiores probabilidades paras as células 

laterais de ocupar a célula vazia H, e o maior ângulo de escoamento ocorreu para a vizinhança 

D com maior probabilidade para a célula central ocupar o vazio. Uma tendência natural para o 

ângulo de escoamento é de diminuir quando os valores de probabilidade aumentam em 
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direção às laterais. Comparando com os resultados de modelos físicos realizados, a simulação 

que obteve maior sucesso, tanto para escoamento em funil quanto em massa foi B, com 

probabilidades de p1 = p5 = 0.30, p2  =  p4 = 0.15, e p3 = 0.1.  

 

 

Figura 3.3.3.2. Padrões de fluxo em funil, e distribuição de fluxo, vizinhança B: a esquerda, p1 = 
p5 = 0.30, p2 = p4 = 0.15, e p3 = 0.10, e a direita p1 = p5 = 0.05, p2 = p4 = 0.20, e p3 = 0.50. 

(KOZICKI e TEJCHMAN, 2005) 

 

	

Figura 3.3.3.3. Padrões de fluxo em massa, e distribuição de fluxo, vizinhança B: a esquerda, p1 = 
p5 = 0.30, p2  =  p4 = 0.15, e p3 = 0.10, e a direita p1 = p5 = 0.05, p2 = p4 = 0.20, e p3 = 0.50. 

(KOZICKI e TEJCHMAN, 2005) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Desenvolvimento do modelo de autômatos celulares 

 

 No intuito de desenvolver um modelo computacional para a simulação do sistema, a 

partir de apenas suas características e regras chaves, o autômato celular desta dissertação terá 

as seguintes definições: 

4.1.1. Diâmetro dos grãos. 

 

 O menor tamanho discreto de uma malha de AC é o equivalente a uma célula, ou 

também um pixel. O estado de uma célula poderá ser ocupado pelos valores inteiros 

! = {0, 1, 2, 3}. Para representar um espaço vazio será atribuído o valor 0 à célula, o estado 

! = 1 representa um grão de diâmetro igual a 1, ! = 2 representa um grão de diâmetro igual 

a 2, ! = 3 representa um grão de diâmetro igual a 3. 

 

 Faz-se necessário que os grãos maiores sejam representados por mais de uma única 

célula, como aglomerados. Estes aglomerados, têm apenas dois graus de liberdade, podendo 

se moverem apenas na horizontal, e na vertical para baixo, não ocorre a deformação ou 

fragmentação destes aglomerados.. 

 

 
Figura 4.1.1.1: Tamanhos de partículas diferentes no modelo AC. 
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4.1.2. Composição da pilha 
 

 O modelo presente considera a densidade um invariante, ou seja, assume-se 

densidades iguais para quaisquer tamanhos de grãos. A densidade por si só possui 

significativa influência no fenômeno da estratificação, porém não há a inclusão desta 

grandeza no modelo AC, que implicaria em parâmetros de energia potencial e de inércia para 

cada partícula. Portanto, a fração mássica de cada tamanho fica equivalente à área ocupada 

por esta em um modelo 2D, ou ao volume ocupado em um modelo 3D. 

 

!!,! =
!!
!!
= !!
!!
= !!!!!
!!!!! + !!!!!

   

 Sendo: 

Fm,i - Fração mássica do tamanho i. 

Vi - Volume ocupado pelos grãos de tamanho i. 

Vt - Volume total do ensaio. 

Ai - Área ocupada pelos grãos de tamanho i. 

At - Área total do ensaio. 

Ni - Número de grãos presentes do tamanho i. 

Nj - Número de grãos presentes do tamanho j. 

di - Diâmetro do grão i. 

di - Diâmetro do grão j. 

 

 A título de ilustração, uma pilha do AC é composta numericamente por 98.000 grãos, 

sendo !! = 72.000, !!  = 18.000 e !! = 8.000, equivalente às porcentagens 73,5%, 18,3%, 

8,2%. Convertendo para uma composição em massa, equivalente às áreas !! !! !, !! !! !, 

e !! !! !, obtemos as porcentagens 33,4% - 33,3% - 33,3%.  
. 

4.1.3. Construção da pilha 
 

 A entrada de cada grão no sistema pode ser feita de duas formas: pela repetição de 

uma sequência que estabelece determinada proporção, ou pelo sorteio de um número aleatório 

de uma distribuição uniforme entre 0 e 1 atribuindo-se intervalos de probabilidades iguais à 

esperança matemática de cada fração mássica. A depender do resultado, escolhe-se o próximo 
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tamanho de grão a entrar individualmente no sistema. A Tabela 4.1.3.1 apresenta relaciona os 

parâmetros de composição e tamanho com o método de escolha da entrada de novas partículas 

no sistema, neste estudo, optou-se por utilizar o método probabilístico na alimentação dos 

grãos. 

 A posição que cada grão entra no sistema é caracterizada por uma distribuição 

gaussiana uniforme sob o eixo da matriz, limitando-se o intervalo −3!,+3!  da distribuição 

utilizada a uma fração da largura da pilha. Obtendo assim a simulação do fluxo de material 

granular em um jato de alimentação. A cada passo de tempo, as células, ou aglomerados de 

células com estados 1, 2 ou 3 que estirem com a vizinhanças inferiores com o estado 0,  

passarão a ocupar as células inferiores até encontrarem com o limite inferior da malha, 

chegando à base, caso encontrem alguma célula inferior já ocupada, é feita uma busca 

lateralmente nas vizinhanças para analisar a estabilidade que a partícula se encontra de acordo 

com o ângulo de repouso estabelecido. 

 
Tabela 4.1.3.1. Parâmetros determinísticos e probabilísticos nas composições da pilha. 

 Razão de Tamanho          

dmaior / dmenor 

!!
!!

 =  3 
!!
!!

 =  2 
!!
!!

 = 1,5 

Composição 

Mássica     

(Maior/Menor) 

50,0% - 50,0% 

Proporção Num. 

Nmaior : Nmenor 
1:9 1:4 4:9 

Sequência 

Periódica 
3, 1

! !"#"$
, ... 2, 1

! !"#"$
, ... 3, 2, 2,

! !"#"$
2, ... 

Intervalos de 

Probabilidade 

0 −  0,900  ⟶  1  

0,900 −  1  ⟶  3 
0 −  0,800  ⟶ 1 

0,800 −  1  ⟶  2 
0 −  0,692  ⟶  2          

0,692 −  1  ⟶  3 

Composição 

Mássica     

(Maior/Menor) 

40,0% - 60,0% 

Proporção Num. 

Nmaior : Nmenor 
2:27 1:6 8:27 

Sequência 

Periódica 
3, 1

!" !"#"$
,

! !"#"$

1, ...  2, 1
! !"#"$

, ... 3, 2, 2, 2,  2, 2, 2, .
! !"#"$

..        

Intervalos de 

Probabilidade 

0 −  0,931  ⟶  1 

0,931 −  1  ⟶  3 
0 − 0,857  ⟶ 1 

0,857 −  1  ⟶ 2 
0 −  0,771  ⟶  2          

0,771 −  1  ⟶  3 

Composição 

Mássica     

(Maior/Menor) 

33,3% - 66,7% 

Proporção Num.     

Nmaior : Nmenor 
1:18 1:8 2:9 

Sequência 

Periódica 
3, 1

!" !"#"$
, ... 2, 1

! !"#"$
, ... 3, 2, 2, 2, 2,

! !"#"$
2,  ... 

Intervalos de 

Probabilidade 

0 −  0,947  ⟶  1 

0,947 −  1  ⟶  3 
0 −  0,889  ⟶ 1 

0,889 −  1  ⟶ 2 

0 −  0,818  ⟶  2          

0,818 −  1  ⟶  3 
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4.1.4. Vizinhanças das células 

 

 As direções de movimento das partículas no modelo são apenas descendente ou 

lateralmente, a posição final da partícula depende apenas da presença de uma superfície 

estável larga o suficiente. Sendo assim, a lógica do modelo estabelece sempre conferir, 

primeiro, se há caminho livre abaixo da partícula, determinando se encontra-se em queda 

vertical, e, em segundo, conferir se há caminho livre para as laterais da partícula, 

determinando se esta partícula encontra-se na superfície da pilha. A partir daí, é checado a 

largura da superfície que a partícula está assentada, priorizando os movimentos mais verticais 

ou as distâncias mais curtas. 

 

 
Figura 4.1.4.1: Condições de vizinhança para o movimento das partículas, as células X 

representam qualquer outra partícula 1, 2 ou 3. 

	

4.1.5. Ângulo de repouso 

	
 No modelo a ser adotado, devido à discretização da malha e aos tamanhos dos grãos, o 

ângulo de repouso foi estabelecido por regras determinísticas e probabilísticas, a exemplo da 

partícula de tamanho 1, ao encontrar em sua queda, um obstáculo abaixo, será submetida a 

apenas uma regra a fim de obter uma superfície de ângulo de repouso de 45º ou 1:1, a sua 

movimentação lateral ocorrerá apenas se as primeiras vizinhanças inferior direita, ou inferior 

esquerda estiverem livres. Já para obter um ângulo de repouso igual a 26,6º ou 1:2, esta 

mesma partícula teria de ser submetida a duas regras, a anteriormente mencionada, e outra 

verificando as segundas células vizinhas direita ou esquerda da linha abaixo. Finalmente para 

obter ângulos de repouso neste intervalo, a primeira regra seria aplicada de forma 

determinística, e a segunda regra teria apenas uma certa probabilidade de ocorrer, mesmo se 

estivesse o caminho livre, obtendo assim a formação de uma devil's staircase na superfície. 



	 25	

   

 A Figura 4.1.5.1 ilustra a superfície de repouso obtida ao aplicar-se o movimento 

lateral à partícula 1 da célula (i,j) da malha, caso encontre-se com as vizinhanças 

representadas no 'Tempo 1', vale ressaltar que o modelo deste estudo, considera a condição 

ambígua de poder direcionar-se tanto para a esquerda ou direita, situação que ocorre quando a 

partícula se encontra instável na crista da pilha sendo ambos os sentidos sorteados com 

probabilidades iguais de ocorrer, permitindo a pilha crescer de forma simétrica. 

 

 

Figura 4.1.5.1: Reprodução das regras P1-1 e P1-2 aplicadas a partícula 1 do modelo. 

	
 Uma sucessão de testes alterando as probabilidades para as regras dos deslocamentos 

laterais de 2, 3 e 4 células foi realizada para produzir um ábaco que foi incluso ao programa, a 

fim de interpolar qualquer valor de entrada para o ângulo de repouso no intervalo de 

inclinações de 1:4 até 1:1, ou de 14º - 45º, os gráficos destas probabilidades para os 

movimentos da partícula 1 se encontram na abaixo. É importante lembrar, por exemplo, que 

escolhido um ângulo de repouso de 25º para a partícula 1, as regras P1-1 e P1-2 terão 100% de 

probabilidade de ocorrerem, a regra P1-3 terá uma probabilidade de 60%, assim como a P1-4 

regra terá 0% de probabilidade de acontecer.  
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Figura 4.1.5.2:  Relação entre as probabilidades de cada regra ocorrer e o ângulo de repouso. 

4.1.6. Retomada 

 

 A abertura de descarga exerce um papel importante no fluxo de material granular, e é 

alvo de investigação neste trabalho. Na prática, há diversos sistemas que operam com 

múltiplas saídas de descarga sob uma mesma pilha, no intuito de minimizar o volume morto 

operacional. O modelo deste trabalho terá como foco a análise do comportamento de fluxo de 

uma única saída de descarga sob o eixo da pilha. A análise conjunta desse comportamento 

combinado por várias saídas, aumenta consideravelmente a complexidade dos resultados e 

poderá ser foco de estudo de trabalhos futuros. 

 

 De forma análoga a alimentação, a retomada da pilha no modelo de autômatos 

celulares é feita a partir do sorteio aleatório de uma posição segundo uma distribuição 

gaussiana uniforme sob o eixo da matriz, limitando-se o intervalo −3!,+3!  da distribuição 

utilizada ao tamanho da abertura de descarga, feito isso 'remove-se' a partícula do sistema. 
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4.1.7. Fluxo por gravidade 

 

 Neste modelo o fluxo por gravidade ocorrerá de forma probabilística, com vizinhanças 

similares às utilizadas nos trabalhos de simulação de fluxo em silos com autômatos celulares 

de Kozicki e Tejchman (2005). O caso mais prático encontrado resume-se quando a célula 

(i,j) representa um espaço vazio e possui as 5 vizinhanças superiores ocupadas por partículas 

P1, determinou-se probabilidades maiores para as partículas laterais vir a ocupar o espaço 

vazio, apesar de contra-intuitivo esse argumento, o resultado geral do fluxo comporta-se da 

mesma maneira, com a região de maior fluxo vertical sendo sobre o eixo da abertura de 

descarga, porém apenas com ângulos de escoamento menores. 

 

 Outras condições emergem e precisam ser consideradas em sequência. No que tange 

ao problema devido à heterogeneidade dos grãos, as probabilidades de movimentação dos 

grãos menores são ajustadas de forma a ocorrer ou não, para possibilitar a abertura de espaços 

para o movimento descendente dos grãos maiores, visando a simular o fluxo real. 

 

	

Figura 4.1.7.1: Regra de fluxo gravitacional para a partícula P1. 

	

4.1.8. Variáveis de saída e testes. 
 

 Como a retomada completa deixa uma fração considerável da pilha para trás e levando 

em conta os efeitos de segregação, a composição granulométrica retomada será diferente da 

composição da pilha original. Para uma análise sistemática do que acontece durante todo o 

procedimento de descarga da pilha e também para sucessivas cargas e descargas, são 

amostradas e analisadas as frações mássicas de cada faixa granulométrica do material de saída 

em diferentes intervalos de tempo de descarga. 
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 Espera-se compreender com este modelo se há períodos de flutuação cíclica entre 

granulações mais grossas e mais finas no processo de retomada por gravidade, se há uma 

tendência para a homogeneização do material em algum momento da descarga, ou após certo 

número de recarga das pilhas. 

 

 Também se espera entender como a proporção inicial dos tamanhos de grãos na 

alimentação pode interferir nessas variáveis durante a descarga, para isso, a análise para uma 

pilha bi-dispersa de grãos será feita a partir de testes com composições iguais entre dois 

tamanhos de grãos, e com composições onde um tamanho de partícula, possui o dobro da 

massa que a outra. Da mesma forma, as pilhas com três granulometrias diferentes serão 

analisadas pelo seguinte: as três faixas de tamanho possuem a mesma fração mássica; uma 

faixa de tamanho de grãos possui a mesma fração massa que as outras duas faixas de 

tamanho; e também sendo, uma faixa de grãos possui o dobro da fração mássica das outras 

duas faixas juntas. 

 
 Tabela 4.1.8.1. Composições granulométricas para os testes simulados no modelo AC. 

Teste T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Composição 

Partícula 1 66,7 50,0 33,3 66,7 50,0 33,3 0 0 0 

Partícula 2 33,3 50,0 66,7 0 0 0 66,7 50,0 33,3 

Partícula 3 0 0 0 33,3 50,0 66,7 33,3 50,0 66,7 

Abertura de Descarga 0,050 

Teste T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 

Composição 

Partícula 1 66,6 50,0 33,3 16,7 25,0 33,3 25,0 16,7 33,3 

Partícula 2 16,7 25,0 33,3 66,6 50,0 33,3 25,0 16,7 33,3 

Partícula 3 16,7 25,0 33,3 16,7 25,0 33,3 50,0 66,6 33,3 

Abertura de Descarga 0,050 0,025 0,050 0,050 0,075 

 

  Inicialmente, como já mencionado, espera-se que uma maior porção das partículas 

finas atinjam a descarga do sistema, e no final da descarga do volume útil da pilha seja 

predominante a presença de partículas grosseiras. O diâmetro médio total calculado a partir 

dos valores médios obtidos em intervalos durante a primeira carga, será diferente do valor que 

entra na alimentação, pela consideração do volume morto, porém nas recargas seguintes os 

valores dos diâmetros médios da alimentação de recarga e da retomada completa deverão ser 

equivalentes. 
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4.2. Modelo físico 
 

 A construção de modelos em escala reduzida e a observação do comportamento dos 

mesmos podem auxiliar na determinação do problema e podem dar uma indicação da 

efetividade de uma modificação do desempenho. Os modelos físicos têm um campo de 

utilização bem definido ao longo dos últimos cinqüenta anos, em várias áreas e em todo o 

mundo. Os ensaios em modelos físicos representam vários aspectos do comportamento 

mecânico do objeto de estudo, sendo uma ferramenta útil para se definir parâmetros 

importantes para o projeto da geometria dos sistemas de manuseio e estocagem de minérios, 

evitando-se ou minimizando-se as modificações de estruturas (SILVA, 2005). 

 

 Visando à validação do modelo computacional, um modelo físico bidimensional feito 

com duas placas de vidro paralelas e espaçadas de 1.0 centímetro, com base e suportes de 

madeira foi construído, para correlacionar os resultados obtidos no modelo AC com valores 

empíricos. A fim de minimizar as variáveis envolvidas nos experimentos, as amostras terão 

sua composição preparada a partir de três faixas monodispersas de tamanhos de grãos de 

mesma densidade. Para isso foi escolhido areia de quartzo colorida, o material fino (incolor) 

foi peneirado entre as faixas de tamanho entre 300 µm e 212 µm, o material intermediário (cor 

roxa) nas faixas dentre 600 µm e 500 µm, e o material grosseiro (cor laranja) nas faixas dentre 

1120 µm e 850 µm.  

 

 As amostras para a alimentação de cada teste do modelo físico, possuem massa total 

igual à 1200 gramas, e são preparadas segundo as mesmas composições dos testes da Tabela 

4.1.8.2. A largura típica da base da pilha, fica em torno de 60 centímetros, e também são 

utilizadas diferentes aberturas de descarga de tamanho 1.5 cm, 3.0 cm, e 4.5 cm, 

representando as frações entre abertura e base de 0.025, 0.050, e 0.075. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Formação das pilhas 
 

 Três ensaios não representados na Tabela 4.1.8.2, foram realizados a partir da 

composição monodispersa de cada faixa de tamanho de grão, a fim de obter os respectivos 

ângulos de repouso. A areia fina e incolor representada na Figura 5.1.1, obteve um ângulo de 

repouso igual a 32,5º. A areia intermediária e roxa, obteve um ângulo de repouso igual a 

37,4º. E a areia grosseira e laranja, obteve ângulo de repouso igual a 38,2º. Estes valores 

serviram como valor de entrada para o ângulo de repouso de cada tamanho de grão no modelo 

de autômatos celulares. 

	

 
Figura 5.1.1. Pilha de areia fina e incolor -300μm +212μm, com ângulo de repouso igual à 32,5º. 

	

 

Figura 5.1.2. Areia intermediária e roxa -600μm +500μm, com ângulo de repouso igual à 37,4º. 

	

 

Figura 5.1.3. Areia grosseira e laranja -1120μm +850μm, ângulo de repouso igual à 38,2º. 
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 Para o modelo de autômatos celulares, foram executados primeiros os testes apenas 

com composições monodispersa de grãos, atribuindo os valores dos ângulos de repouso 

obtidos anteriormente, e representando graficamente a matriz do autômato celular para a 

partícula P1 em cinza na Figura 5.1.4, para a partícula P2 em vermelho na Figura 5.1.5, e para 

a partícula P3 em preto na Figura 5.1.6. 

	

 

Figura 5.1.4. Pilha composta de partículas 1, com ângulo de repouso igual à 32,5º. 

	

 

Figura 5.1.5. Pilha composta de partículas 2, com ângulo de repouso igual à 37,4ª. 

 

 
Figura 5.1.6. Pilha composta de partículas 3, com ângulo de repouso igual à 38,2º. 
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 Seguindo os testes T1, T2 e T3, da Tabela 4.1.8.2, obtemos os resultados do modelo 

físico representados pelas Figura 5.1.7, Figura 5.1.8, e Figura 5.1.9. Observamos que a 

segregação granulométrica ocorre de forma mais intensa para as composições mais finas, e as 

estratificações tornam-se mais persistentes com o aumento da composição de partículas mais 

grosseiras. 

 

 

Figura 5.1.7. Teste T1 - Composição 67% areia fina / 33% areia intermediária. 

	

 

Figura 5.1.8. Teste T2 - Composição 50% areia fina / 50% areia intermediária. 

	

 

Figura 5.1.9. Teste T3 - Composição 33% areia fina / 67% areia intermediária. 
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 Para o modelo AC, os testes T1, T2, T3, apresentam apenas a concentração de 

partículas P1 sobre o eixo da pilha. Há uma aparente mistura geral dos grãos e nenhuma 

estratificação persistente, apenas se manifestando em pequenas escalas. 

 

 

Figura 5.1.10. Teste T1 - AC - Composição 67% P1 / 33% P2. 

	

 

Figura 5.1.11. Teste T2 - AC - Composição 50% P1 / 50% P2. 

	

 

Figura 5.1.12. Teste T3 - AC - Composição 33% P1 / 67% P2. 
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 Os testes T4, T5 e T6 do modelo físico. Observamos que a maior razão entre os 

diâmetros de partícula favorece um pouco mais para a estratificação da pilha, e também que, 

as estratificações tornam-se mais persistentes com o aumento da composição de partículas 

mais grosseiras. 

 

 

Figura 5.1.13. Teste T4 - Composição 67% areia fina / 33% areia grosseira. 

 

 

Figura 5.1.14. Teste T5 - Composição 50% areia fina / 50% areia grosseira. 

 

 

Figura 5.1.15. Teste T6 - Composição 33% areia fina / 67% areia grosseira. 
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 Os testes T4, T5, T6, para o modelo AC,  apresentam estratificação, e o crescimento 

de pequenas bandas triangulares na base, mais salientes do teste T4 para o teste T6, assim 

como nos testes correspondentes no modelo físico. Porém o modelo, simulando a entrada dos 

grãos de forma probabilística, não conseguiu corresponder no mesmo nível de organização 

que o modelo físico obteve. 

 

 

Figura 5.1.16. Teste T4 - AC - Composição 67% P1 / 33% P3. 

 

 

Figura 5.1.17. Teste T5 - AC - Composição 50% P1 / 50% P3. 

 

 

Figura 5.1.18. Teste T6 - AC - Composição 33% P1 / 67% P3. 
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	 Os testes T7, T8 e T9, do modelo físico já apresentaram a formação de estratos muito 

finos na porção superior da pilha, indicando talvez que, ou a menor razão entre os diâmetros 

dos grãos, ou a menor diferença entre os ângulos de repouso, favoreça menos a formação de 

camadas estratificadas, e mais a segregação completa entre os grãos.  

 

 

Figura 5.19. Teste T7 - Composição 67% areia intermediária / 33% areia grosseira. 

 

 

Figura 5.1.20. Teste T8 - Composição 50% areia intermediária / 50% areia grosseira. 

 

 

Figura 5.1.21. Teste T9 - Composição 33% areia intermediária / 67% areia grosseira. 
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 Os testes T7, T8, T9, no modelo AC, pelos mesmos motivos, apresentaram uma 

segregação predominante das partículas entre a crista e a base da pilha, representando 

qualitativamente bem o que acontece, para composições mais grosseiras de partículas. Porém, 

ao verificar a segregação no modelo físico, ainda que o contraste das cores deixe a enganar, 

há ainda, sempre um pequeno grau de mistura remanescente em cada porção da pilha, o que já 

não ocorreu nestas simulações do modelo de autômatos. 

 

 

Figura 5.1.22. Teste T7 - AC - Composição  67% P2 / 33% P3. 

 

 

Figura 5.1.23. Teste T8 - AC - Composição 50% P2 / 50% P3. 

 

 

Figura 5.1.24. Teste T9 - AC - Composição 33% P2 / 67% P3. 
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 Os testes T10, T11 e T12, do modelo físico com três faixas granulométricas, foram 

similares aos mesmos testes executados com duas faixas granulométricas e utilizando a areia 

fina. Correspondendo da mesma forma para a estratificação, a presença de dois terços, 

metade, e de um terço da composição com o material fino, sendo mais proeminente neste 

último teste. 

	

 

Figura 5.1.25. Teste T10 - 66% areia fina / 17% areia intermediária / 17% areia grosseira. 

	

 

Figura 5.1.26. Teste T11 - 50% areia fina / 25% areia intermediária / 25% areia grosseira. 

	

 

Figura 5.1.27. Teste T12 - 33% areia fina / 33% areia intermediária / 33% areia grosseira. 
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 Os testes T10, T11 e T12, assim como os próximos testes com três faixas 

granulométricas do modelo AC, obtiveram melhor resposta a estratificação do que os testes 

executados com apenas dois tamanhos de grãos, a persistência dos estratos parece aumentar 

com as composições mais grosseiras, mas não na mesma proporção que ocorre nos testes do 

modelo físico. 
 

 

Figura 5.1.28. Teste T10 - AC - Composição 66% P1 / 17% P2 / 17% P3. 

 

 

Figura 5.1.29. Teste T11 - AC - Composição - 50% P1 / 25% P2 / 25% P3. 

 

 

Figura 5.1.30. Teste T12 - AC - Composição 33% P1 / 33% P2 / 33% P3. 
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 Todos os testes T13, T14, e T15, do modelo físico, apresentaram estratificações 

persistentes. Nota-se que, para as composições com maior presença de grãos de tamanho 

intermediário, há uma transição da base, com estratos compostos pelas duas faixas mais 

grosseiras de grãos, para o eixo da pilha, passando para estratos com as duas faixas menores 

de grãos. 

 

 

Figura 5.1.31. Teste T13 - 17% areia fina / 66% areia intermediária / 17% areia grosseira. 

	

 

Figura 5.1.32. Teste T14 - 25% areia fina / 50% areia intermediária / 25% areia grosseira. 

	

 

Figura 5.1.33. Teste T15 - 33% areia fina / 33% areia intermediária / 33% areia grosseira. 
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 Os testes T13 e T14 do modelo AC, apresentaram as mesmas estratificações entre 

partículas intermediárias e grosseiras na base, porém apenas resultaram em uma mistura entre 

partículas finas e intermediárias, com um gradiente de maior concentração das partículas finas 

para o eixo da pilha. O teste T15 apresenta as mesmas condições que os testes T12 e T18, e 

está apenas nesta sequência, a fim de ilustrar as transições, das permutações possíveis entre as 

composições dos três tamanhos de partículas. 

	

 
Figura 5.1.34. Teste T13 - AC - Composição 17% P1 / 66% P2 / 17% P3. 

	

 

Figura 5.1.35. Teste T14 - AC - Composição 25% P1 / 50% P2 / 25% P3. 

	

 

Figura 5.1.36. Teste T15 - AC - Composição 33% P1 / 33% P2 / 33% P3. 
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 Os testes T16 e T17, do modelo físico, com maior composição de partículas 

grosseiras,  apresentaram estratificações bem definidas a partir do eixo da pilha, tendo maior 

alcance até a base, com o aumento das frações mais finas, as partículas intermediárias, mais 

uma vez se concentram nas regiões centrais de cada lateral da pilha. 

 

 

Figura 5.1.37. Teste T16 - 17% areia fina / 17% areia intermediária / 66% areia grosseira. 

 

 

Figura 5.1.38. Teste T17 - 25% areia fina / 25% areia intermediária / 50% areia grosseira. 

 

 

Figura 5.1.39. Teste T18 - 33% areia fina / 33% areia intermediária / 33% areia grosseira. 
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 Por fim, os testes T16 e T17 do modelo AC, também alcançaram padrões de 

estratificação persistentes, com uma distribuição adequada de cada tamanho de grão pela 

pilha.  
 

 

Figura 5.1.40. Teste T16 - AC - Composição 17% P1 / 17% P2 / 66% P3. 

	

 

Figura 5.1.41. Teste T17 - AC - Composição 25% P1 / 25% P2 / 50% P3. 

 

 

Figura 5.1.42. Teste T18 - AC - Composição 33% P1 / 33% P2 / 33% P3. 
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 Na Figura 5.1.44 e na Figura 5.1.45, observamos a 1ª e 2ª recarga da pilha do teste 

reproduzido na Figura 5.1.43, ambas praticamente idênticas, as estratificações retomam a 

partir superfície inclinada do escoamento do volume útil da pilha, a composição global do 

volume de útil após a 1ª recarga é correspondente a da alimentação da pilha (fração mássica 

equivalente de cada granulometria), enquanto que durante a formação inicial, a composição 

do volume útil recuperado é sempre de granulometria mais fina do que a alimentação. 

 

 

Figura 5.1.43. Teste de recarga, pilha formada. 

	

 

Figura 5.1.44. Teste de recarga, primeira recarga. 

	

 

Figura 5.1.45. Teste de recarga, segunda recarga. 
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 O modelo de autômatos celulares, reproduziu com sucesso as características das 

estratificações durante a recarga da pilha no modelo físico, com a exceção de que na 2º 

recarga, houve também a presença de material remanescente da 1ª recarga que não escoou. 

 

 

Figura 5.1.46. Teste de recarga, modelo AC, pilha formada. 

 

 

Figura 5.1.47. Teste de recarga, modelo AC, primeira recarga. 

 

 

Figura 5.1.48. Teste de recarga, modelo AC, segunda recarga. 
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5.2. Fluxo granular. 

 

 Apresenta-se aqui apenas as características gerais do padrão de fluxo obtido no 

modelo AC. O conceito de fluxo granular desenvolvido por Janelid e Kvapil (1966), descreve 

bem o comportamento do fluxo obtido nos modelos. Na Figura 5.2.1 a esquerda, observa-se o 

momento em que a elipse de fluxo inicial, atinge a superfície da pilha, com cerca de 2-5% do 

volume útil retomado, há dilatação do espaço poroso e maiores deslocamentos; ao centro, 

com 50% do volume útil retomado, podemos ver o material escoando por avalanches em 

direção ao eixo da abertura da pilha, uma superfície hiperbólica se forma nos contornos de 

escoamento do material; e a direita, ao final, a hipérbole degenera-se em duas retas com a 

inclinação do ângulo de escoamento, e delimita o volume morto.  

 

 

Figura 5.2.1. Estágios de fluxo granular: inicial, intermediário e final. 

 

Figura 5.2.2. Gradientes de deslocamento horizontal: inicial, intermediário e final. 

 

Figura 5.2.3. Gradientes de deslocamento vertical: inicial, intermediário e final. 
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 Gradientes de deslocamentos horizontais e verticais foram construídos para 

compreender a evolução do fluxo granular, na Figura 5.2.2 podemos ver em tons mais 

escuros, os locais da malha de células por onde ocorreram mais movimentos na direção 

horizontal, que são as superfícies de escoamento aonde ocorrem as avalanches de grãos, já 

sobre o eixo da pilha, os movimentos para a esquerda ou direita se cancelam, ficando em tons 

mais claros. Na Figura 5.2.3, a esquerda, podemos ver equiparar as curvas de nível do 

deslocamento vertical a vários 'instantes' da elipse de fluxo inicial, até o momento em que 

atinge o topo da pilha, e os movimentos verticais continuam predominantes nesta região até o 

final da descarga.  

 

 Outra característica encontrada, a respeito da segregação granulométrica durante o 

fluxo, é o caminho preferencial encontrado pelas partículas mais grosseiras para o eixo da 

pilha. Durante as avalanches, as partículas grosseiras segregam-se por cima das partículas 

mais finas, e atingem primeiro o eixo da pilha, aonde existe o maior gradiente de 

deslocamento vertical da pilha.  

 

	

Figura 5.2.4. Segregação e caminho preferencial de fluxo no modelo físico e modelo AC. 

	

5.3. Retomada da pilha. 

 

 As amostras retiradas durante o fluxo de retomada, foram normalizadas em 

porcentagens acumuladas do volume útil total da pilha recuperado e dispostas no eixo 

horizontal dos gráficos. No eixo vertical temos a fração mássica em porcentagem de cada 
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faixa granulométrica presente nas amostras, sendo a areia fina e incolor representada pelos 

círculos brancos, a areia intermediária e roxa representada pelos losangos roxos, e a areia 

grossa e laranja representada pelos quadrados laranjas. Os pontos nos gráficos localizados 

sobre o eixo vertical - ou com a abscissa de volume útil retomado igual à 0 -, correspondem a 

composição da alimentação utilizada no ensaio.   
 

 

 

 

Figura 5.3.1. Gráficos dos ensaios T1-T9 da retomada no modelo físico. No eixo vertical, a fração 

mássica de cada faixa granulométrica das amostras, com a areia fina em branco, a areia 

intermediária em roxo, e a areia grosseira em laranja, e no eixo horizontal, a porcentagem do 

volume útil recuperado. 

 

 Nos ensaios T1 - T9 do modelo físico (Figura 5.3.1), nota-se a reprodução de uma 

concavidade para baixo das curvas correspondentes ao material de menor tamanho, e a curva 
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do material de maior tamanho, de forma espelhada, com a concavidade para cima, o máximo 

do efeito da segregação, de maneira genérica, ocorre em 50% do volume útil recuperado. Ao 

final da curva, o material de saída tende a retornar para as características da alimentação, 

sendo que os ensaios T3, T6 e T9, que reproduziram melhor os padrões de estratificação, 

finalizaram a descarga do volume útil com as características mais próximas da alimentação, 

devido a recuperação por avalanches transversais a estes planos estratificados. 

	

	

	

 

Figura 5.3.2. Gráficos dos ensaios T1-T9 da retomada no modelo AC. No eixo vertical, a fração 

mássica de cada tamanho de partícula nas amostras, com a partícula P1 em cinza claro, a 

partículas P2 em vermelho, e a partícula P3 em cinza escuro, e no eixo horizontal, a 

porcentagem do volume útil recuperado. 

	
 Nos ensaios T1 - T9 do modelo AC, as curvas das partículas também apresentaram as 

respectivas concavidades, porém, o máximo da segregação já ocorre antes do primeiro quarto 
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do volume útil recuperado. E no início do último quarto do volume útil a composição da saída 

já converge-se à composição inicial. Porém, mesmo que as curvas os ensaios T7, T8, e T9 

também tenham essas características, a simulação entre as partículas P2 e P3, por terem 

resultado em segregação acentuada, sem nenhuma ou pequena mistura, tiveram uma 

disparidade exacerbada do modelo físico. 

 

 

 

 
Figura 5.3.3. Gráficos dos ensaios T10-T18 do modelo físico. 

	
 Os ensaios T10 - T12, obtiveram similaridades muito próximas das curvas para a areia 

fina, com os ensaios com a mesma composição de areia fina nos ensaios bi-dispersos T1 - T3. 

Portanto a soma das curvas da areia intermediária e da areia grosseira, seria também muito 

próximas a curva da areia roxa nos testes T1 - T3. As curvas da areia grosseira nos ensaios 
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T16 - T18, também possuem em menor grau, similaridade com as curvas de composição 

correspondente aos ensaios T4 - T6.  

 

 Para a areia intermediária, todos os ensaios entre T10 - T18 resultaram em curvas com 

concavidade para cima, devido a presença da faixa mais fina em todos esses ensaios, apesar 

disso, nos ensaios com composição total mais grosseira T13 - T18, há uma tendência global 

de uma concentração maior que a inicial, de partículas intermediarias ao final da descarga, 

melhor exemplificado nos ensaios T13 - T15, onde a fração mássica dessa faixa é maior.  

 

 

 

 

Figura 5.3.4. Gráficos dos ensaios T10-T18 do modelo AC. 

	
 No modelo AC, os ensaios T10 - T18, com três tamanhos de grãos, também 
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tamanho menor, intermediário e maior, e ainda mantendo, as diferenças comparadas entre o 

modelo computacional e físico nos ensaios T1 - T9. Para os ensaios T12, T15 e T18, com 

composições equivalentes e com diferentes aberturas de descarga, não pode-se observar 

nenhuma influência marcante na variabilidade do material de saída, tanto no modelo físico 

quanto no modelo AC.	
	
 Nos ensaios de recarga da Figura 5.3.5, tanto a primeira quanto a segunda recarga 

tiveram resultados praticamente idênticos, ocorrendo a inversão do material de granulometria 

predominantemente fina, para granulometria predominantemente grosseira, após metade do 

volume útil recuperado, as curvas da faixa de grãos médios possui uma inflexão neste ponto, e 

oscila entre o seu valor inicial, enquanto que as curvas das faixas de grãos maiores e menores 

divergem. O modelo de autômatos celulares reproduziu o mesmo comportamento para o fluxo 

das recargas do volume útil. 

 

 
Figura 5.3.5. Ensaios de recarga do modelo físico: R0 - formação da pilha, R1 e R2 - primeira e 

segunda recarga. 

 

 
Figura 5.3.6. Ensaios de recarga do modelo AC: R0 - formação da pilha, R1 e R2 - primeira e 

segunda recarga. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A partir deste trabalho foi possível compreender fenômenos inerentes as operações de 

estoque de pilhas de granéis na indústria, e obter uma previsibilidade das variações das 

características do material estocado, ocorridas pelos efeitos da segregação granulométrica.  

 

 A abrangência dos ensaios realizados no modelo físico em duas dimensões, elucida o 

entendimento de como outras situações reais e de grande escala, responderão de acordo com 

suas distribuições granulométricas, como por na formação de pilhas alongadas chevron em 

pátios de estoque. 

 

 O modelo de autômatos celulares, obteve resultados qualitativos para os padrões de 

estratificações esperado para os ensaios, e obteve resultados muito satisfatórios na simulação 

do fluxo granular. Esta técnica de programação, provou-se eficiente por sua capacidade de 

representar uma situação dinâmica, com recursos simples. 

 

 O fluxo granular do modelo AC, assemelhou-se bastante ao conceito elipsoides de 

fluxo granular de Janelid e Kvapil (1966), e indica que a técnica de simulação por autômatos 

celulares pode ser aplicada no estudo de fluxos de material em operações de lavra de mina 

subterrânea que utilizam o método de sublevel caving e block caving. 

 

 O programa do modelo ainda pode ser implementado inspirando-se nos trabalhos 

citados nessa dissertação, visando a maior adequação com a realidade. E também pode ser 

modificado para situações aonde o ponto de alimentação da pilha é móvel, e na presença de 

múltiplas saídas de descarga. 
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ADENDOS 

 A. Fluxograma esquemático do programa na formação da pilha. 

 

 Ao iniciar o programa, primeiro é feito a leitura das variáveis de largura e altura do 

tamanho da malha bidimensional da simulação, em seguida é determinada as proporções 

mássicas entre os três tamanhos de partículas trabalhados, e por fim os ângulos de repouso 

dos respectivos tamanhos de partículas é estabelecido. Feito isso, o algoritmo executa o 

sorteio de uma variável aleatória de distribuição uniforme entre 0 e 1, e compara o valor 

sorteado as frações mássicas dos tamanhos de partículas, para determinar qual será a próxima 

a entrar no sistema.  

  

 As partículas 'surgem', uma de cada vez, na porção superior da malha, assim as regras 

de movimentos verticais e laterais são aplicadas até que não haja mais condições na superfície 

da pilha ou na base desta para o grão se movimentar. Terminado o movimento do grão, este 

permanecerá estático até a formação final da pilha, e um novo grão individual é sorteado para 

alimentar a pilha. O programa executa estes ciclos até que as bases da pilha alcancem uma das 

laterais da malha.  
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 B.  Regras de atualização das células nos movimentos da partícula P1. 

	 
 As regras de vizinhança e atualizações das células do programa estão listadas aqui na 

ordem em que são aplicadas no autômato durante a formação da pilha, essa ordem é 

necessária, pois prioriza os movimentos verticais e evita as situações de ambiguidade para os 

movimentos laterais da pilha. As regras de movimento estão catalogadas de acordo com o tipo 

da partícula que se move, e o seu deslocamento horizontal. 

 

 Por exemplo as Regras P1 - 1, que representa o movimento da partícula P1 de 1 célula 

na direção vertical (Δy = 1) e de 1 célula na direção horizontal (Δx = ±1.), no primeiro 

quadro representa a condição ambígua da partícula poder mover-se tanto para a direita ou 

esquerda, situação que ocorre frequentemente na crista da pilha, nos outros quadros da regra 

são representados os mesmos movimentos de forma individual, que representa a ordem de 

busca do programa, caso todas as condições anteriores da lista de regras não tenha sido 

executada.  

 
Regra P1 - 0 

 
Regra P1 - 0 na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = 0. 

 

Regras P1 - 1 

 

 
Regras P1 - 1 na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±1. 
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Regras P1 - 2 

 

 
Regras P1 - 2 na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±2. 

 

Regras P1 - 3 

 

 
Regras P1 - 3 na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±3. 

 

Regras P1 - 4 

 

 
Regras P1 - 4 na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±4. 
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 C. Ângulos de repouso obtidos de forma probabilística da partícula P1. 

 

 Ao entrar com o valor do ângulo de repouso da partícula P1, o programa fará uma 

interpolação para a probabilidade da regra com o movimento lateral mais próximo de formar a 

devil's staircase com o ângulo escolhido, segundo o gráfico abaixo. Estes valores foram 

obtidos previamente com a composição monofásica de grãos para a determinação dos ângulos 

de repouso em função das probabilidades das regras, e incorporados no programa para a 

interpolação reversa. 
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 D. Regras de atualização das células nos movimentos da partícula P2. 

 

Regra P2 - 0 

 
Regra P2 - 0 na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±0. 

 

Regras P2 - 1 

 
Regras P2 - 1 na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±1. 

 

Regras P2 - 2 

 

 
Regras P2 - 2 na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±2. 
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Regras P2 - 3 

 

 
Regras P2 - 3 na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±3. 

 

Regras P2 - 4 

 

 
Regras P2 - 4 na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±4. 
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Regras P2 - 5 

 

 
Regras P2 - 5 na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±5. 

 

Regras P2 - 6 

 

 
Regras P2 - 6 na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±6. 
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 E. Ângulos de repouso obtidos de forma probabilística da partícula P2. 

 

 Ao entrar com o valor do ângulo de repouso da partícula P2, o programa fará uma 

interpolação para a probabilidade da regra com o movimento lateral mais próximo de formar a 

devil's staircase com o ângulo escolhido, segundo o gráfico abaixo. Estes valores foram 

obtidos previamente com a composição monofásica de grãos para a determinação dos ângulos 

de repouso em função das probabilidades das regras, e incorporados no programa para a 

interpolação reversa. 
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 F. Regras de atualização das células nos movimentos da partícula P3. 

 

Regra P3 - 0 

  
Regra P3 - 0 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±0. 

 

Regras P3 - 1 

 
Regras P3 - 1 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±1. 

 

Regras P3 - 2 

 
Regras P3 - 2 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±2. 
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Regras P3 - 3 

 

 
Regras P3 - 3 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±3. 

 

Regras P3 - 4 

 

 
 Regras P3 - 4 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±4. 
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Regras P3 - 5 

 

 
Regras P3 - 5 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±5. 

 

Regras P2 - 6 

 

 
Regras P3 - 6 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±6. 

 

Regras P2 - 7 

 

 
Regras P3 - 7 na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±7. 
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 G. Ângulos de repouso obtidos de forma probabilística da partícula P3. 

 

 Ao entrar com o valor do ângulo de repouso da partícula P3, o programa fará uma 

interpolação para a probabilidade da regra com o movimento lateral mais próximo de formar a 

devil's staircase com o ângulo escolhido, segundo o gráfico abaixo. Estes valores foram 

obtidos previamente com a composição monofásica de grãos para a determinação dos ângulos 

de repouso em função das probabilidades das regras, e incorporados no programa para a 

interpolação reversa. 
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 H. Fluxograma esquemático do programa na retomada da pilha. 

 

 Com a formação completa da pilha, se dá início ao processo de retomada, que consiste 

na remoção de partículas segundo uma distribuição gaussiana uniforme sob o eixo da matriz, 

limitando-se o intervalo −3!,+3!  da distribuição utilizada ao tamanho da abertura de 

descarga, caso o sorteio da distribuição esteja fora do intervalo estipulado, é considerado que 

o limite mais próximo seja utilizado, e se a célula selecionada seja um espaço vazio, será feito 

um novo sorteio até que se remova algum tamanho de partícula. 

 

 Após a remoção e contabilização da partícula selecionada, são atualizados todos os 

espaços vazios da malha através das funções de fluxos nos adendos seguintes, o ciclo 

recomeça, até que o sorteio para a remoção de partículas na abertura de descarga seja feito por 

1000 vezes consecutivas sem que haja a remoção de nenhuma partícula, indicando que o 

volume útil da pilha foi descarregado completamente. 
 

 
 

    I. Regras de atualização das células nos movimentos de fluxo da partícula P1. 



	 70	

 As regras de vizinhança e atualizações das células do programa para o fluxo granular 

da partícula P1 também estão listadas aqui na ordem em que são aplicadas no autômato. Essa 

ordem é necessária, pois evita as situações de ambiguidade. 
 

Regra F1 - A 

 
Regra F1 - A, na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = {-2, -1, 0, 1, 2}. 

 

Regra F1 - B 

 
Regra F1 - A, na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = {-1, 0, 1}. 

 

Regras F1 - C 

 
Regras F1 - C, na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = {-1, 0, 1}. 
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Regras F1 - D 

 
Regras F1 - D na partícula P1 com deslocamentos Δy = 1; Δx = 0. 
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 I. Regras de atualização das células nos movimentos de fluxo da partícula P2. 

 

 As regras de vizinhança e atualizações das células do programa para o fluxo granular 

da partícula P2 também estão listadas aqui na ordem em que são aplicadas no autômato. Essa 

ordem é necessária, pois evita as situações de ambiguidade. 

 

Regra F2 - A 

 
Regra F2 - A na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = 0. 

 

Regras F2 - B 

 

  
Regras F2 - B na partícula P2 com deslocamentos Δy = 2; Δx = ±1. 
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Regras F2 - C 

 

 
Regras F2 - C na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±1. 

 

Regras F2 - D 

 

 
Regras F2 - D na partícula P2 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±2. 
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 J. Regras de atualização das células nos movimentos da partícula P3. 

 

Regra F3 - A 

 
Regras F3 - A na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = 0. 

 

Regra F3 - B 

 
Regra F3 - B na partícula P3 com deslocamentos Δy = 3; Δx = {-2, 1}. 

 

Regra F3 - C 

 
Regra F3 - C na partícula P3 com deslocamentos Δy = 3; Δx = {-1, 2}. 
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Regras F3 - D 

 

 
Regras F3 - D na partícula P3 com deslocamentos Δy = 2; Δx = ±1. 

 

Regras F3 - E 

 

 
Regras F3 - E na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±1. 
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Regras F3 - F          

 

 
Regra F3 - F na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±2. 

 
Regras F3 - G 

 
Regra F3 - G na partícula P3 com deslocamentos Δy = 1; Δx = ±3. 

 


