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O Método dos Elementos Discretos (MED) é um método 

computacional numérico que simula o comportamento de 

partículas, às quais se pode atribuir diversas propriedades. Foi 

primeiramente proposto por Cundall e Strack em 1979. Tem sua 

principal aplicação na área de geotecnia, onde se analisa o fluxo 

de solo, sendo, porém, uma técnica de análise muito promissora

para muitas outras áreas da engenharia. Para realizar a pesquisa,

foi utilizado o software comercial PFC2D da Itasca Company.

• Elaborar um manual auxiliar com instruções básicas de uso do 

FISH (linguagem de programação utilizada pelo PFC2D);

• Executar os exemplos básicos propostos pelo manual do 

programa, gerando relatórios técnicos; e

• Propor novos exemplos que ilustrem características do programa 

não mostradas nos exemplos propostos pelo manual.
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• O método enseja grande potencialidade para a solução de problemas de 

engenharia com materiais granulares ou com fluxo de partículas;

• O sistema, embora complexo, permite boa interação com o usuário, 

possuindo uma interface bastante amigável;

• Problemas com um número de partículas tipicamente acima de 2000 

unidades tendem a despender muito tempo de processamento;

• A variável de tempo representada em simulações não é o mesmo tempo 

desprendido na situação real sendo simulada.

• Edição de um manual básico para introdução ao MED com o uso do

programa PFC2D e de sua linguagem FISH;

• Edição de relatórios técnicos de exemplos propostos pelos manuais do 

programa, bem como de novos exemplos propostos;

• Edição de vídeos ilustrativos (figuras 1, 2, 3 e 4).

Figura 2 – formação de ‘clumps’

Figura 3 – mudança da resist6encia
do ambiente à partícula

Figura 4 – mudança das 
propriedades de paredes Figura 5 - compressão de partículas e 

aplicação de velocidades em paredes

• Manuais de utilização do software PFC2D.  Itasca Company (2008);

• O' Sullivan, Catherine (2009).  "Discrete Element Modelling: an 
Overview".  Imperial College, London.  Notas de aula.
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• A aplicação do método foi completamente realizada no 

ambiente do programa comercial PFC2D (Particle Flow Code 

in 2 Dimensions), da It hasca Company (Figura 1);

• Um conjunto de exemplos propostos nos manuais adquiridos 

com o software foram executados, de forma a se registrar as 

dificuldades enfrentadas e contornadas; e

• Novos exemplos foram propostos, de forma que se mostrasse 

características do método não observadas nos exemplos 

propostos.

INTRODUÇÃO

Figura 1 - Interface gráfica do PFC2D, 
programa comercial utilizado na pesquisa.


