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Resumo: 
       Foram misturados parafusos de plástico, fabricados em impressora 3D, de rosca 
direita (pretos) e rosca esquerda (brancos). Eles se separam (se segregam) quando 
colocados numa cela rotativa, no plano horizontal. Esse processo não é relatado na 
bibliografia conhecida de materiais granulares. É um fenômeno novo, nesse sentido. 
Os parâmetros utilizados no nosso experimento são: parafusos (altura=4 cm, 
diâmetro= 0,3 cm, rosca= 0,33 fios/mm e peso= 0,2 g); cela cilíndrica  (comp= 5 cm 
diam= 2 cm); rotação no sentido horário ou anti-horário (24 rpm por 12 min.). O eixo 
da cela pode ser inclinado até ±7 graus da horizontal por um goniômetro de precisão, 
e isso permite introduzir uma força, as misturas tinham de 1 até 10 pares de parafusos 
de roscas contrárias. 
 
       Na horizontal, há uma separação dos parafusos da mistura, através do 
movimento de rotação. É um efeito novo, que queremos explorar. Para tanto, 
introduzimos uma inclinação na cela. Quando a cela se inclina, a gravidade fará, sobre 
cada parafuso, uma força adicional igual a m.g.cosƟ, sendo m a massa do parafuso, 
g a aceleração gravitacional local e Ɵ o ângulo do eixo de rotação com a vertical. A 
força é contrária à segregação dos parafusos. Foi medido o menor ângulo Ɵ 
necessário para a segregação ser interrompida. Assim foi possivel avaliar, em média, 
o valor das forças desconhecidas de segregação granular. Foi observado a diminuição 
gradual da segregação com o aumento de ângulo na rotação com a horizontal, com 
várias quantidades de pares de parafusos. O processo apresenta certas flutuações 
desse comportamento gradual, que ode ser devido à flutuações que tenderiam a sumir 
com maior amostragem. 
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