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RESUMO
O escoamento ou !luxo por gravidade ele material granular ou particulaclo é co mum cm muitas instfmcias ela indústria
cxtrativa. O escoamento elo material cm um conjunto silo/trcmonha clcpcnclc ela natureza elas partículas. ela geometria ela
estmtura. ela moclaliclaclc ele retomada do materia l c das co ndições ambientais. entre outros fatores. Medições quantitativas
das propriedades que afclam o comport amento dos sólidos quando estocado s c descarregados de silos podem nortear a
cspecificaç:1o adequada da geo metria do silo. O presente trabalho se insere nesse contexto c analisa o efeito sobre o fluxo
de particulados de paril mctro s do sistema. como: abertura relativa da saída do silo. método de cxtraç<1o ou reteimada.
morfol ogia c densidade das partículas. altura da co luna de rmtcrial granular c {mgul o de atrito interno
PALAVRAS-CHAVE: !luxo de particulados. escoamento. meio granular. silo .

L INTRODUÇÃO

O escoamento ou lhL\O de material granular (também dito particulado ou granel) é um processo de tntnspor1c impor1antc que ocorTC
em diversas instàncias da indústria: na mincraçilo. no bcncftciamcnto de bens minerais. na qLúmica industrial c na metalurgia. É
comum o 1hL\O por gravidade de material fragmentado cm escavações. cm si los de annazcn<uncnto. cm tremonhas de alimcntaçilo
de equipamentos de processo c cm chutes de descarga. O escoamento do material cm um COI\jLUito siloltremonha depende de v{uios
parámctros. como: natmc;a das partículas, geometria da cstmtuw. modalidade de retomada do material c condições ambientais.
Um silo co nvencional é composto de duas partes: uma scção de convergência na base. cónica. piramidal ou cm cunha.
co nhecida como mocga ou trcmonha (hopper) c uma scçilo vertical. aci ma da trcmon ha. chamada de silo (hin). que. via
de regra . co ntém a mai or parte do volume estocado.
O projeto de um silo deve atender ao seguint e requi sito: a v:v.ão eleve co rresponder <lqucla estabelecida no projeto .
O desempenho do cor~junto silo/trcmonha é funçilo ela geometria da estrutura. da constituiçilo ela cstmtura c elo
comportamento do mat erial. Ent rc os pará metros mais rele\ antes para o projeto de silos cst{t a abertura da descarga . As
dimensões da abertura de descarga são determinadas de tal modo que o material m1o resista él s forças ela grav idade que
agem sobre ele c escoe pam a descarga. O presente tntbalho se insere nesse contexto c analisa o efeito sobre o fluxo ele particulados
de parâmetros do sistema. como: abcrtum relativa ela cntntda do silo. método de c.\tração ou retomada. morfologia c densidade das
partículas c fmgulo de atrito interno.

2. REVISÃO DA LITERATURA
Silo freqücntc s na indústria relato s a respeito ele dificuldades ele flmo de materia l parti culaclo cm trcmonhas c silos ou cm
escavações subtcrrilncas. A ausência de um flu xo adequado requer muitas vezes a altcraçilo de for ma de trcmonhas c silos
ou a adoçilo ele dispositivos para promover o fluxo ou o uso ele operações visando o desbloqueio do material re tido.
Até a década de 60. do século XX. a preocupaçilo com a taxa ele vazilo de material existia. mas era maior com a co nstmção
elos reservatórios, como pode ser observado cm Rcimbert c Reimbcrt (1950) . Os princípios do tlu xo gniV itacional ele
materiais granulares foram formulados por Jcnikc (I% I), Johanson c Colijn (1964 ), Kvapil (l 96:i ), Janelicl c Kvapil
( 1966). Estes últimos ado taram abordagens mais voltadas para o fluxo por gravidade cm escavações subterrilncas. Os
desenvolvimentos na ca racteri;.ação c melhoria do fluxo de grané is são baseados no entendimento da teoria do fluxo de
materiais, bem co mo na experiência neste campo.
Os fatores que afctam a v:m1o de descarga ele rnatctial p;uüculado ou gmnular co nfinado silo muitos. Os mais importantes entre os
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rclati,·os :10 tn:JtCIÍ:JI s:!o: clisl!ibuiçJo gi:mulomél!ica: morfologia das p;n1íctd:ts: resistência ao cis:tlh;nncnto do ntJtciial: cocs;1o: altum
da coluna ele m:Jtciial: teor de umidade c coc ncicnte ele :1t1ito do matc1ial (tangente do :ingulo de ;JtJito interno). Segundo Hamblcv
( I'J87). o iingulo de atrito interno ge r:Jimen tc cst;'J lltim:J faix;J ele 20 a 5:1''. A presença de coes;lo en1materiais parti culados
aumenUJ Si lil resistência ao cisa/IJ;Jmento . Esta cocs:!o se deve principalmente:! fraç:lo nna Dev ido ao I:Jto das pa r1ículas
nnas possuírem maior superfície cspcc ín ca. as forças de superfí cie dominam o seu comportamento. Contrariamente.
o comportamento das partículas g rossci 1:Js é dominado pela gravidade (K,apil. 1%5 a) A distinçiio e ntre partículas
pequenas c gmndcs é algo arbitr<Íria : Jcnikc ( I%~) sugere que as pa11ículas menores que 0.25rmn sejam co nsiclcraclas
co mo frnas Enquanto as partícui:Js grosscir:1s (nwiorcs que 20 cm. seg undo K\·apil. I%5 :1) resistem ao mov imento por
CJus:J elo at rito ent re partículas. as partículas li nas c., ibcmuma res istência c in acliç;lo ao atrito
As vari:'t n:is rclativ:1s :10 rc sc iY:Jtóri o silo re sistência mcC:tni c:J das p:trcclcs elo re se rvatório: coclicicntc ele ;Jtrito do
materia l fragm entado co m o mat erial da parede do rcsc rYat ório: ca pac idade de cstocagcm desc_1acb : tempo de cstocagc m:
espaçamento entre as parceles do rcsciYat ório : abertura ele descarga: inclinaç:lo ela trcmonha. co mprimento do co ndut o ou
chut e de descarga. Entres estes fatores. Silva. Gripp c Lu; (2002) destaca m a gcomctri:J do reservatório .
O lltt\Oatrm és de um silo é melhor quanto mJis !ines cst;lo os seus gnlos indi,·ictuais Confonne cstabclcciclo JXlr K' apil ( I %5 b).
as propriecbdcs do Imtcri:Jl gmssciro JXldcm mudar cm fimç;!o ela cota elo leito. Esta nnrd:mça rtts propriedades advém ela fonmçilo
de g1:mdcs quantidades ele l'I ;Jçõcs frms no llu.\o. que altc1;1 a 1<1/llO das fn1çõcs c a mobilidade. Segundo esse autor. 5 a 7 'X, de nnos
]Xlclcm comprometer o llu.\ o crn silos. Os limites elo llu.\o cm funilnúo podem ;Jindt ser p1cvistos com certe;; L Eles s;lo urna funç;lo
m1o apenas da gcomct ri;J cLI trcmo nltL rms t:nnbém elo ní' cl ele sólidos. elo :"mgulo de at1ito interno elo material que. por suave;, é
senshd a mudanças ele dcrt<;ici:Jclc caus;Jclas IXlr mudanças nas pressões ele consolicbçJo dumntc o enchimento c a descarga Segundo
McCabc c Smith ( I'J'i(J ). quando a altur;J elo leito no silo chega a :< ' c;.es o seu dii\mctm. o mate1ial adicional Ilélo tem efeito sobre a
prcss;lo n;J b:tsc elo rcscn ató1io.
Os fXKl rCícs ele escoamento pode m ser cl:tssikaclos crn do is tifXlS p1incipais: llu.\o cm lltlSS<Jc llu.\ o ctn funil. No llu.\ o CllllltJSS<J. a
C\tr:tç;lo de um' olun1c clcmcnt:Jr de tJJ;Jtcri;Jl _Ic' :1 ao ;Jb;Jixamcuto uniforme de toda :1 supcrf1cíe do leito: é o prefe1ido por ser o llu\O
na saída unifonne c bem contro l:telo. No lltt\Ocm fl.rnillt't fonmç;1o de cutJI prcfCJc ncial. ravOJcccndo a scgrcg;tç;lo c a fonmç;\o ele
,·olwnes mo11os considcní,ós clcntm do silo.
A descarga contínua ele ntllcri:J I solto clepcnclc ele um;J :Jbci1tmJ de clcsc;ug;l suncicntcmcntc larga pam prevenir ;J fonmç;lo ele arco
elipsoidal ac ima cllntcsma. ou a obtw;tç:!o cb abertunt. O material particubclo tende a lluir através ele qualquer abc11ur:.J próxim1 ao
fundo ele um silo. mas é mais bem dcscancgaclo atmvés de uma abci1lli<J no fundo. A prcss;1o cm tuna sa ícb latem! é menor que a
prcssJo vcnicaiilO mesmo nhd A saída no fundo minimi1;1 ;J probabilidade de obstnrç;lo c a oconôtcia ele pressões excepcionalmente
altas sobre a parcele cm qualquer IXlnto. A abci1tu:J ele descarga deve ser pequem o sufrcientc p;u;J ser f:Jcilmcntc fcchacll quando o
material csti\ cr lluinclo sem ser l<lo pequem que s~ja bloqueada. Como Ciitélio ele pmjcto. IXlr outro i:Jdo. a abc11um ele descarga deve
ser gJ;JJJclc o suficiente pam a JXISS<Jgcm elo flu.\O completo clcscjaclo quando estiver com a metade aberta.
A cxpcricncia tcm mostr;Jclo que :1 climens;lo míninw ela saída (D) para o ilu xo li vre dc\ ·c se r de 8 a lO vc;.cs o tarmnho
das maiores partícuL1s (c! I' ) alimcntaci;Js cm sil os (Rcccl. I'J') I L enquant o pam csc;Jvaçõcs subt erdnc:Js co nsidera-se uma
rclaç;lo D /d p de~ a(, \C/.cs (' H;unblc\.
llJS 7)
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K\ apil (I 'Jó :i ;1) :uwlisa a simultanciclaclc ou niio ela alimcntaç;lo co m a de scarga ele silos. No caso crn que n<J primeira fase
o silo j;í cst:í c trrcg;Jclo c é desca rregado n;J seguncl:1 fa se. as ;o nas 1x1ssivas vão se tomando gradualmente menores assim
que a superfí cie de material so lto vai abaixando. Através da descarga sucess iva do mate rial livre. a 1.o na passiva no silo
é gradualmente eliminada. As condições se alteram. entretanto. quando o material so lt o é alimentado simultanea mente ;I
descarga. Quando a abertura de descarga é aberta, o elipsóide de movimento é formado c vai se tornando cada vc; maior.
Co mo o sil o cs t;í sendo carregado. é formado um flu xo móvel que se toma cst:Jb ili ;ado após 1rm ce rto tempo. O material
solto escoa apenas ;J través ela ;ona ;Jtiva . enquanto o material ela ;o na passiva n;!o se move por inteiro. ele pcnnanccc
por longo tempo. podendo se detcri om r As m na s pass iva s podem se tornar perigosas cm certas circunstúncias. Como
C\C mplo. na cstocagc m de carvJo úmido as 1.onas passivas poetem c;Jusar a co mbustJo CS IXl illiinca do carv;lo, cm especial
quando tiver teor elevado ele pirita. que se oxida cxotcnnicamcntc ao ar atmos féri co. Co mo a m na passiva redu;. a
continuidade elo llu.\O do materi al solto no silo. é evidente que <J eficiência elo silo scr{J maior quanto mai s seu volume for
formado por zo nas ativas.

É ainda uma pnítica comum. embora perigosa. a cx trapolaç;!o a partir elo comportamento ele um mat erial gra nular que
tenha sido manuseado :llltcriormcntc para prC\Tr o co mporta mento ele ou tro material para o qual nJo haj :J experiência
pré\i:1 As condições críti cas para o Jlmo cm massa. para a formação ele arco ou de canal preferencial de llu.\O IXlclcm
ser cstabcl cc iclas. uma vc; que as propricelaclcs do material sejam conhecidas. segu ndo Kclly c Spottiswoocl ( I'J82)
As características ele resistência ao lluxo de muit os matcri:Jis coesos determinam uma climcnsno críti ca da abertura da
trcmonha . Se a abertura é maior que essa dimcns:lo. scrú obtido um fluxo aclcquaclo. Os aut o res citados propõem relações
empíricas para se cletcnninar a climcnsilo mínima ele descarga para evitar a fonnaç;1o de arco c de ca nai s preferenciais ele
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fluxo. Para efeito de pré-dimensionamento, a equação empírica, mostrada a seguir, tem sido preconizada para se calcular a
vazão mássica de extração de um silo com f1mdo cônico com escoamento por gravidade (modificada de McCabe c Smith.
1956):

.

[6)88 xtg(<P )+ 23) 6]x

(d

P

(0 1)

+ 0~048 )= 1)405

onde:
• QP: vazclo mássica de sólidos particulados [kg/s];

• D,: diâmetro da abertura de saída (m];
• <p: ângulo de atrito interno do material [0 ];
• pP: massa específica das partículas [kg/m3);
• dp :diâmetro médio das partículas [m].
O valor do expoente n depende da morfologia das partículas, Assim, para partículas irregulares, n
para esferas, n = 3, l.

=

2,8, ao passo que ,

Os alimentadores são usados geralmente para retomar materiais fragmentados de unidades de estocagem como silos e tremonhas.
Dentn:: os estudos sobre vazão de silos com retomadoreslalimentadores mecanizados, cita-se o trnbalho de Colijn c Carroll (1968),
onde se apresentam critérios de projetos para dimensionamento de mecanismos de e>..1ração como, alimentadores vibratórios, de
correia. de esteira. mesas giratórias, e raspadores rotativos. A coesão do material, geralmente referida cm tem1os de capacidade de
"amortecimcruo" ou frenagcm do material a ser retomado, tem influência ainda maior que a pressão da coluna de granulado atuante
sobre o retomador.
O awnento da capacidade do alimentador vibratório cm ful1Ç<1o da inclin.:1Ção da callm é de cerca de 2 %para cada grau de inclinação
a mais. Por outro lado, ainda segmldo Colijn e Carroli (1968), a potência requerida é aproximadmnente igual a 750 W por 100 t de
capacidade, para alimentadores de força direta (brute jôrcefoeder, com a motorização excêntrica acoplada diretmnente à calha), a 380
W por 100 t. para aliment;ldorcs de força indircta (tunedjéeder, com sistema vibratório acoplado por molas) e a 300 W por 100 t, para
alimentadores com vibração clctromagnética.
Caso houver na tremonlm inferior, além da abertura proprimnentc dita, um prolongmnento em fonna de chute ou tubo mbitrário,
a aceleração tangencial de wn volwne elementar do material cm um ponto à distância s da abertma inferior da tremonl1:1 pode ser
e:-..-pres.sa por (Parbcl)' e Roberts, 1986):

a=v::=gxcos8 -IJ-_.q[g x sen(8)+

~]-f3vxv

(02)

Onde :
v -velocidade no ponto com a coordenada de arco igual a s [m/s];
g- aceleração gravitacional [m/s 2];
e-ângulo de inclinação do eixo no ponto s (ângulo do veto r velocidade cm relação à vertical):
Jleq -coeficiente de atrito equivalente;
Jl- coeficiente de atrito entre o material e as paredes do tubo [-];
R- raio de curvatura do conduto no ponto de coordenadas (m] ;
B,- coeficiente de arraste viscoso (função de v) [-].
Os mesmos autores supracitados recomendam, para o caso de chute de secção retangular, a seguinte expressão para o
coeficiente de atrito equivalente:

(03)

Onde :
H- altura da lâmina de escoamento [m];
B -largura efetiva do conduto [m];
kpr -constante representando o gradiente de pressão (down the side wa//s);
Cp -coeficiente associado ao movimento interparticular.
Naturalmente, sabendo-se a velocidade de escoamento (v*) e a altura da lâmina (H*) cm um ponto de coordenada de
383
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referência, s*, no conduto, e adotando-se constância da massa específica aparente, vale a relação de continuidade:
v x H= v· x H*

(04)

Como as equações são bastante complexas para chutes de secção circular, Colijn c Carroll (1%8) suge rem o uso da
mesma metodologia para o c{Jiculo de escoamento em seções retangulares, adotando um valor de k"' correspondente a uma
velocidade média para a dada condição de fluxo, na secção circular.

•

3. METODOLOGIA
Os ensaios foram reali zados em um modelo de silo vibratório c dois modelos de silo estáticos (prismático de secção
quadrada e fundo piramidal e cilíndrico de fundo henúsférico ). Eles estão apresentados esquematicamente na figura I.
Forcun detenninados os valores das massas especificas real e aparente c dos ângulos de atrito c de repouso. Os valores são apresentados
na tabela I.
Para o modelo de silo vibratório foi utilizado um alimentador de gaveta (amplitude de 3 mm; velocidade angular de 264
rpm) de uma mesa de concentração densitária, tipo Willflcy, o qual possui uma comporta rcgulúvcl Nele foi testado o
fluxo de esferas de aço e de dolomita de fonna variada, com tamanho médio de 6,4 mm c o lluxo de esferas de vidro c de
dolomita de fonna variada, com tamanho médio de 0,7 mm; ambos para cinco valores da abertura relativa de descarga. A
abertura relativa é a razão entre a dimensão da saída (no caso, a altura h do vão entre a base da gaveta c a lfl mina inferior
da comporta) e o diâmetro das partículas (d ,).
1

O silo cilínd1ico de fundo hemisférico foi testado com abcrtma inferior de diâmetro igual a 6,9 mm ou 21,2 mm (relação
de <írea igual a 9,44). O silo prismático de secção quadrada foi utili zado com abertura inferior de II mm por 5,5 mm,
posterionnentc ampliada parél élbcrtura de 22 mm por 17 mm (relação de úrea igual a 6.3). Nestes modelos de silo cst{Jtico
foi test ado o 1iuxo de esferas de vidro e de dolonút a fragmentada c bitolada, ambos para dois tamanhos da abertura
de descarga. As classes eram esferas de vidro nas seguintes especificações comerciais: 3R: AB: AC AD: AG c AH
(fornecedor: Zirtec Comércio c Representação Ltda) ; bem como dolomita cm três granulações diferentes.
Os modelos foram alimentados completmnente com o material antes da abertura da descarga. I nte1valos de tempo foram adotados com
a massa escoada cm cada intervalo sendo coletada para a detcmúnação da v<w1o. O processo crc1 repetido até que o regime de 1lttxo se
alterc1ssc complet<uncnte ou tcnninassc a dcscargél do material.
Tabela I- Propriedades dos materiais testados (valores experimentais)

Material
Esfera de aço
Dolomita
DolomÍia
Dolomita
Dolonúta
Esfera de vidro 3R
Esfera de vidro AB
Esfem de vidro AC
Esfera de vidro AD
Esfera de vidro AG
Esfem de vidro AH

Faixa
grcmulométrica
(~un)

7000
7000
entre 600 e 800
entre 105 c 210
entre 210 c 600
entre 600 c 800
entre 177 e 297
entre 149 a 250
entre 105 c 210
entre 53 c I 05
entre 5J c 105

Massa específica
lkglm']

7330
2820
2820
2820
2820
2490 (1)
2490
2490
2490
2490
2490

Nota Dados usua1s de li!cra tura ( I ) 2448: (2): IGOO (Gom1dc. 1983).
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Ângulos

Massa específica
aparente [kglm' l

Atrito cstútico

4200
1560(2)
1440
1440
1440
1460
1420
1420
1420
1420
1420

19,5
16,6
24,7
30,0
2:1.0
19,5
16,0
2 1,8
20,8
21,7
22,8

Repouso
dimunico
22,7
39.3

37,6
27,3
31,5
19,7
22,0

18,8
20,9
19,3
19,3

.~
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Figura 1 -geometria dos modelos de silos utilizados para os ensaios de escoamento (da esquerda para a direita):
vibratório (marca Dcnver), estático prismático e estático cilíndrico (dimensões: A= 95 mm ; A,= !50 nun; A2 = 61 J
mm; B = 50,2 mm; D = 96,9 nun; H,= 340 mm; H2 = 43 mm; ângulo de inclinação da face: B= 60°).

4. RESULTADOS
A figum 2 apresenta a comparação da vazão mássica entre esferas de aço c dolomita de fonna variada, com tamanho médio de 6.4nun,
para diversas dimensões da abertura de desccuga, em modelo de silo vibratório. A figura 3 é a correspondente à figura 2 para esferas
de vidro c dolomita (só que de tamanho médio de 0,7 mm).
A mzão média de vazões volumétricas (aparentes), para diversas dimensões da abertums de descarga, entre esfems de aço c dolomita
(de tamanho médio de 7 nm1), cm silo vibratório foi de 11,5, ao passo que a mesma relação para esferas de vidro em relação à
dolomita, foi de 3,33. Como as densidades aparentes das esferas de vidro e da dolomita são muito próximas, pode-se considerar que o
efeito morfologia foi o único atmmte para desviar a últilna cifra do valor de 1,00 (isto é: vazões iguais). Na comparação entre esfems
de aço e dolomita, além do efeito de morfologia também há o efeito da maior massa específica aparente do aço cm relação à dolomita.
As figuras 4 c 5 mostram a evolução das vazões médias de fluxo de esferas de vidro e de dolomita, função da abertura
relativa, respectivamente para os silos estáticos cilíndrico e prismático. A comparação dos valores medidos com fónnulas
de vazão da literatura (McCabe e Smith, 1956) mostrou que os resultados apresentam divergências acentuadas (tabela
II) .
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Figunt 2- comparação da vaz.:'ío mássica média entre esferas de aço e dolonúta, com tamanho médio de 6.4 mn"L para diversas
dimensões da abertma de descarga. em modelo de silo vibratório.

:l

Tabela II- comparação entre valores previstos (equação de McCabc c Smith) c valores medidos para a v<v<1o mássica cm silos
MATERIAL
TIPO DE SILO/
VAZAO PREVISTA
VAZAO MEDIDA
(diâmetro médio)
ABERTIJRA
fkgjsJ
lkdsl
8,70, lO·'
Cilíndrico com abertma pequena
5,24xl0 '
Vidro 3R (700 l.Un)
3,<J4, JO·'
4,1Ll0 1
Dolomita (700 ,.un)
Cilíndrico com abertura pequena
1,70, 1o·l
2.42, 10 1
Vidro 3R (700 _11.111)
Cilíndrico com abertura grande
1,82, !() I
<J.J2, J0·2
Dolomita (700 j.ll11)
Cilíndrico com abertura grande
1,35, ]()2
1,1 cu o·2
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Prism{ttico com abertura pequena
l, LO, J0· 2
7.72, 10"1
Prism<ítico com abertura pequena
Dolomita (700 l.lln)
1,86, JO·I
1.60, 10 1
Prismático com abertura grande
Vidro 3R (700 ~un)
2
f.27x]()·I
9,8<J, J0·
Prismático com abertura grande
Dolomita (700 1-Un)

\1 !<Z.~O\IIDRO :>: OOLC"t.UfP

1000
Vi'
~

1(()

---'

10
_....J

...--

~

----

~

o
o
ODO

5.00

1000

15.0)

20.00

At.;;rtu r:3 1'1:: la tiv.a dO SilO[-)

1-o:lobrri la: o ,6 " 0,6 rem--- \~cto 3 R

I

Figura 3- comparação da vazão mássica média entre esferas de vidro e dolomita, com tamémho médio de 0.7mm. para diversas
dimensões da abc11ma de descarga, cm modelo de silo vibratório.
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ESGOAMEt·~TO DE GRA.N E:IS- :s:ilo cilindrico de 97 mm
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Figura 4- Efeito da morfologia c densidade. c m modelo de silo cilíndrico cst{ltico (o va lor do cabeça lho é o di<l mctro
do silo: tama nho médio de partícula 0.7m m).
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Figura 5- Efeito da morfologia c densidade , cm modelo de silo prismático estático (o va lor do cabeça lho é a aresta
horizontal do panllclcpípcdo superior do silo o di<! metro do si lo : tamanho médio de partícula O. 7mm) .
A análise de rcgrcsS<!o dos dados das figuras 2 c 3 determinou uma cquaç:1o da v<w1o volumétrica cspccí rtca (m'/s por metro de largura
de silo), cm função da abertura relativa (h/d1,) . do seguinte tipo:

(05)
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Onde:
Qv - va;Jo volumétrica [m'/s]:
L - lmgura ela abcr1ura elo alimentador de gaveta. no caso: 0.042 [m]:
h - allura da comçKH1a de saída ou vfio Imi:
d" - di<'lmclro das partículas Imi.
Os pan'lmclros de rcgrcssfío (a. h. c) podem ser vistos rtllabcla 111. a seguir (com coeficiente ele rcg1css;1o ele <J9.9 ·~;;,para vidro :iR c
dolo mi ta de 700 flllt de 99.2 '% panl csfcr~ls de aço de 7 mm c de 'J7.9 %, pard dolomila de 7 mm)
Tabela III- Padmctms ela cquaçüo de rcgrcss;!o ela v<v<lo específica cm silo com alimentador de gaveta .
Dolomila f1na
Vidro :iR
Dolomila grossa
Esfera de aço
Parilmclro
(700~tm)
(7mm)
(7mm)
.(7001Lllll
7.5:\80, [()·'
1. 182(,, 1o·<·
1.29:\Gx JO·'
1.2 7 118, 1o·•·
a
L

b

l.M7ó xl0"'

1.51 o:\, 1o-··

5.65.10.1, 1o·•·

I .09:\2 X Io-z

c

ó. 9218, 1o·'

23772, 10''

I. IOII 5, Io·'

1.2208 , 10 2

5. CONCLUSÃO
O escoamento de sistemas particulaclos confmados mostra-se bastante complc.\o c dcpcndcnlc de inúmeros parilmclros,
sejam relativos ao material sejam ao sistema confinante (reservatório). Neste trabalho variamos a forma c a densidade das
partículas. bem como a abertura relativa do silo c a modalidade de retomada do llu.\o. Embora haja uma comprccnsüo
adequada dos fenômenos envolvidos. a prcvisüo quantitativa ela vazüo cm silos ainda apresenta problemas. como mostra
a tabela II. O módulo do desvio relativo médio é de apro.\imadamcnlc 27 '%.quando se comparam as va;.õcs previstas
(McCabc c Smith) c os resultados C.\pcrimcnlais deste trabalho Com o aumento da abertura relativa. as razões entre as
,-azõcs de esferas de vidro c dolomila diminuíram. tanto no modelo cslútico. quanto no vibratório: pode-se considerar
que a inlluência da forma se atenua a partir de um determinado valor de abertura relativa. Houve dificuldade de anúlisc
do efeito da modalidade de retomada. dadas as diferentes aberturas relativas analisadas para cada modalidade. mas, cm
continuidade a esse trabalho. os autores cstüo cnvielando esforços no tratamento matcmútico dos dados c na geração de
dados suplementares. os quais dcvcn1o ser ob_icto de trabalhos futuros.

:,

Os autorcs C.\lcrmun seu agradecimento aos gmduandos Edm{lrcia da Silva Lino c Marsol ele Olivcim Sol por seu valioso au.\ílio na
C.\CCução dos ensaios.
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