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Resumo 
Estudamos com que força um sistema granular quiral,        
composto por agrupamentos de parafusos de roscas       
contrárias, é segregado em dois sub-grupos (rosca       
esquerda e rosca direita). 

Introdução  
Materiais agregados na forma de pequenos corpos       
sólidos que podem deslizar uns sobre os outros, como         
os grãos de uma porção de areia, são denominados de          
granulares. O estudo deles tem uma aplicação prática  
muito ampla; por exemplo , em silos abastecidos com         
milho,arroz,soja,trigo e outros grãos e na indústria,       
quando se deseja embalar um grupo de pequenos        
objetos semelhantes.  
Um dos problemas mais desafiadores é entender como        
ocorre a eventual segregação de grãos que tenham        
alguma diferença entre si. Nos sistemas granulares       
também pode aflorar a quiralidade,tema ubíquo a várias        
questões em Física, Química e Biologia 

Material e Métodos 
Parafusos (altura=4cm, diâmetro=0,3cm,   
rosca=0,33fios/mm e peso=0,2g) de roscas     
contrárias têm duas cores diferentes. Misturas      
“racêmicas” destes rodam na horizontal numa cela       
cilíndrica transparente (comp=5cm diam=2cm), a 24      
rpm por 12min., no sentido horário (SH) ou        
anti-horário (SA). O eixo da cela pode ser inclinado         
até ±7 graus da horizontal por um goniômetro. As         
misturas tinham de 1 até 10 pares de parafusos. 

Resultados e Discussão 
Há a separação dos “enantiômetros” da mistura       
“racêmica”, através do movimento de rotação[5]. A       
gravidade exercerá, sobre cada parafuso, uma      
força na direção do eixo do cilindro 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 horizontal. A força que provoca a          
segregação dos parafusos, que também atua ao       
longo do mesmo eixo, deverá superar m.g.cosƟ       
para continuar a ocorrer a segregação. Medimos o        
menor ângulo Ɵ, onde a segregação é       

interrompida. Assim conseguimos avaliar, em     
média, o valor que os outros parafusos exercem        
sobre um dado parafuso para que este seja        
separado dos demais. Um exemplo, para 6 pares        
de parafusos, é mostrado na figuras. 
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Figura 1. Segregação (em porcentagem) de um agrupamento de 6          
pares de parafusos de roscas contrárias, em função do ângulo do eixo            
de rotação com a horizontal 
 
Figura 2. Gráfico da segregação de 6 pares de parafusos , de 0° a 7°                

graus de inclinação do goniômetro. 
 

Conclusão  
Conseguimos observar a esperada diminuição da      
segregação com o aumento do ângulo de rotação com a          
horizontal. No caso específico da figura 2, de 6 pares do           
parafusos, a separação não decresce ao valor nulo. Esta         
situação ideal exige do goniómetro que incline mais de 7          
graus. Mas, aqui e em outros casos com diferentes         
pares, pode-se avaliar, em média, o valor da força que          
os outros parafusos e outros sobre um dado parafuso         
durante o processo de segregação por rotação.Que       
pode ter uma influência da rotação em sentido no         
sentido horário(SH) ou anti-horário (AS). 
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