
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

MODELAGEM MECANICISTA DE MOINHOS SEMI-AUTÓGENOS 

 
CARVALHO, R.M.1, TAVARES, L.M.2 

1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais, Laboratório de Tecnologia Mineral, e-mail: rodrigo@metalmat.ufrj.br 

2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais, Laboratório de Tecnologia Mineral, e-mail: tavares@metalmat.ufrj.br 

 
 
RESUMO 
 
A previsão acurada do desempenho da moagem semi-autógena tem representado 
um grande desafio a pesquisadores e operadores de processo. A utilização do 
método dos elementos discretos para a modelagem do movimento da carga 
moedora em moinhos tubulares permitiu a extração não somente de dados visuais, 
como a posição da carga, como também a transferência de energia em termos da 
energia dissipada nas colisões. Uma das vantagens da técnica do DEM é a sua 
escalabilidade para diversos tamanhos de moinhos e algumas condições 
operacionais como velocidade e grau de enchimento. Recentemente, os autores 
propuseram o acoplamento entre as saídas do DEM e o modelo do balanço 
populacional modificado, que, com caracterização adequada das propriedades do 
minério, permite a previsão do produto de um evento de aplicação de energia. Este 
esquema de modelagem é chamado modelo mecanicista multi-escala, ou 
modelagem mecanicista. O presente trabalho mostra a aplicação dessa modelagem 
a um conjunto de dados de escala piloto gerados sob diferentes condições 
operacionais. A previsão dos produtos da moagem é a estabilização da carga foi 
alcançada com o uso da modelagem mecanicista. Essa abordagem tem grande 
potencial para se tornar uma poderosa ferramenta de projeto e otimização de 
moinhos AG e SAG.  
 
PALAVRAS-CHAVE: modelagem mecanicista; método dos elementos discretos; 
DEM; moinho semi-autógeno; SAG. 
 
ABSTRACT 
 
The accurate prediction of the outcomes in SAG grinding has been a great challenge 
to researchers and process operators. The use of Discrete Element Methods for 
modelling charge motion in tumbling mills allowed extraction of not only visual data, 
such as the position of the charge, but also the energy transfer in terms of the energy 
dissipated in the collisions. One of the advantages of DEM technique is its scalability 
to different mill sizes and some operational conditions such as speed and mill filling. 
Recently the Authors proposed the coupling between DEM outputs and modified 
Population Balance Models that with proper dedicated ore characterization tests 
allows the prediction of the outcomes of an energy transfer event. This modelling 
framework is called the Multi-scale Mechanistic Modelling. This paper shows the 
application of the Multi-scale Mechanistic Model to a set of pilot plant tests ran at 
different operational conditions. The prediction of the grinding outcomes and even 
the stabilization of the charge was achieved by the use of the Multi-scale Mechanistic 
Modelling framework. This approach has a great potential to become a powerful tool 
to design and optimize AG and SAG mills. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A previsão do produto de moinhos autógenos (AG) e semi-autógenos (SAG) tem 
sido um grande desafio para pesquisadores e operadores. A complexidade da 
operação, evidenciada pelas fortes relações entre a seleção para a quebra, 
distribuição de quebra e transporte, e pela significativa sensibilidade do desempenho 
do moinho à mudanças nas características do minério alimentado tem motivado os 
pesquisadores e consultores em avançar tanto na coleta de bons dados de moinhos 
e circuitos em operação e também na condução de ensaios em escala piloto 
apropriados para prover às ferramentas de modelagem mais avançadas de recursos 
para elucidar os fenômenos neste tipo de processo. Uma dessas ferramentas 
avançadas é o método dos elementos discretos (DEM). 
 
Os modelos mecanicistas que podem ser utilizados para descrever a quebra de 
partículas representam um importante passo adiante em relação aos modelos que 
estão atualmente disponíveis em um número de simuladores de processo na 
indústria mineral. A modelagem mecanicista tem como objetivo preencher o vazio 
que existe entre as informações que podem estar disponíveis através da 
caracterização da quebra de partículas e aquelas que estão disponíveis através das 
simulações pelo método dos elementos discretos (DEM), evidentemente 
complementadas por descrições apropriadas do transporte de material através do 
moinho. 
 
Embora um número de pesquisadores já tenha proposto estruturas de modelos para 
a modelagem baseada em DEM de moinhos SAG (Herbst, 2004, Powell, 2006), a 
modelagem proposta pelos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Mineral 
(LTM) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Carvalho e Tavares, 
2009) é peculiar no sentido de combinar uma riqueza de detalhes e ainda manter a 
simplicidade na sua formulação. Esta abordagem matemática mecanicista, batizada 
de modelo UFRJ, foi originalmente elaborada na descrição da redução de tamanho 
de partículas em moinhos de bolas (Tavares e Carvalho, 2010 e Carvalho e Tavares, 
2013). Evidentemente, os moinhos de bolas são comparativamente mais suscetíveis 
à modelagem e à descrição quantitativa usando a o modelo mecanicista proposto do 
que os moinhos AG e SAG, isso se deve ao fato de que o ambiente de moagem no 
moinho de bolas não é significativamente influenciado pelas propriedades de quebra 
do minério. 
 
Uma característica distinta do modelo UFRJ é que ele utiliza o conceito de 
probabilidade de quebra e energia de fratura, conforme proposto por Tavares (2007), 
o que permite contabilizar a variabilidade das propriedades das partículas contidas 
em uma faixa estreita de tamanhos. Baseado nessa informação e em um modelo 
proposto por Tavares e King (2002), a abordagem é capaz de descrever o 
enfraquecimento das partículas devido aos eventos repetidos de impacto, efeito 
esse que não é diretamente contabilizado em outras formulações avançadas de 
moinhos, como o Unified Comminution Model, UCM (Powell, 2006) e o High-Fidelity 
Simulation, HFS (Herbst, 2004). Nessas abordagens, a descrição da população de 
partículas é possível pelo rastreamento individual das partículas, cuja demanda 
computacional é intensa, ou pelas propriedades médias das partículas contidas em 
uma classe de tamanho. O modelo UFRJ contorna essas limitações ao fazer uso 
das distribuições de propriedades, como a distribuição de energias de fratura, entre 
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as partículas de propriedades básicas similares, como tamanhos ou composição, 
permitindo assim contabilizar a variabilidade nas características de quebra do 
material e composição, mesmo dentro de uma faixa estreita de tamanho. 
 
O presente trabalho descreve a formulação do modelo mecanicista UFRJ para 
moinhos SAG/AG, propondo um método eficiente para resolver o acoplamento em 
duas vias do DEM com o modelo mecanicista da quebra para descrever a moagem 
contínua em um moinho SAG em escala piloto. 
 
 
2. O MODELO MECANICISTA MULTIESCALA DA UFRJ PARA MOINHOS SAG 
 
O modelo mecanicista multi-escala de moinhos SAG representa um passo adiante 
significativo em comparação ao modelo desenvolvido para a moagem de bolas. Uma 
publicação anterior dos autores demonstrou como o modelo UFRJ aplicado a 
moinhos de bolas é capaz de descrever os efeitos das variações nas condições 
operacionais, tipo de minério e geometria do moinho (Carvalho e Tavares, 2013) no 
desempenho da moagem. A equação geral do balanço de massas (Equação 1) para 
a zona de moagem considerar que os moinhos AG e SAG como reatores de mistura 
perfeita, tais que o seu conteúdo é igualmente distribuído em cada coordenada 
espacial no interior do moinho. Essa consideração é geralmente justificada pois uma 
grande parte desses moinhos apresenta uma alta razão de aspecto 
(diâmetro/comprimento). O material que deixa a zona de moagem é sujeito a um 
efeito de classificação interna devido a presença da grelha e dos pebble ports. Como 
o modelo desacopla efeitos da quebra de partícula daqueles oriundos do ambiente 
mecânico, que inclui o transporte através do moinho, o efeito de descarga pode ser 
contemplado ao utilizar-se uma função apropriada da literatura, como a proposta por 
Latchiredi e Morrell (2003). Alternativamente, o acoplamento com outras ferramentas 
como a hidrodinâmica de partículas suavizadas (SPH) e fluidodinâmica 
computacional (CFD) podem ser consideradas nas formulações futuras do modelo. 
 
Como a alimentação de moinhos autógenos e semi-autógenos tipicamente exibe 
flutuações grandes em suas características durante a operação, a equação geral do 
balanço de massa (Equação 1) deve ser dependente do tempo. Desta forma, as 
equações do modelo do balanço populacional multi-escala para a evolução dinâmica 

contínua da fração de material na classe de tamanho/componente 𝑖𝑙 na zona de 
moagem pode ser escrita como, 
 

d(𝑤𝑖𝑙𝑀)

d𝑡
= 𝑤𝑖𝑙

𝑖𝑛𝑊𝑖𝑛 − 𝑤𝑖𝑙𝑊𝑜𝑢𝑡 − 𝑤𝑖𝑙[∑ 𝜔𝑘(𝐷𝑖𝑙𝑘
𝑏 + 𝐷𝑖𝑙𝑘

𝑠 )𝑘 ] + ∑ 𝑤𝑗𝑙[∑ 𝜔𝑘(𝐴𝑗𝑙𝑘
𝑏 + 𝐴𝑗𝑙𝑘

𝑠 )𝑘 ]𝑖−1
𝑗=1                    (1) 

 
que é análoga a expressão usada para descrever a dinâmica de moinhos de bolas 
operando em modo contínuo, dado que o termo à esquerda representa a variação 

da massa de partículas contidas na classe 𝑖𝑙, o primeiro e segundo termos no lado 
direito, os fluxos de material na classe 𝑖𝑙 que entram e saem da zona de moagem, 
respectivamente. O termo seguinte representa o desaparecimento de material na 

classe 𝑖𝑙 oriundo da quebra de partículas contidas em classes mais grossas. Os 
termos de desaparecimento (D) e aparecimento (A) relacionados à quebra de 
partículas na Equação 1 são dados por, 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

𝐷𝑖𝑙𝑘
𝑏 = ∫ ∫ 𝑚𝑖𝑙𝑘(𝐸𝑁, 𝐸𝑇)𝑝𝑘(𝐸𝑁, 𝐸𝑇) ∫ [1 − 𝑏𝑖𝑖𝑙𝑘(𝑒, 𝐸𝑁 , 𝐸𝑇)]

1

0
𝐹𝑖𝑙(𝑒, 𝐸𝑁 , 𝐸𝑇, 𝑡)𝑝𝑘(𝑒)d𝑒

𝐸𝑚𝑎𝑥

0
d𝐸𝑁d𝐸𝑇

𝐸𝑚𝑎𝑥

0
       (2) 

 

𝐴𝑖𝑙𝑘
𝑏 = ∫ ∫ 𝑚𝑗𝑙𝑘(𝐸𝑁, 𝐸𝑇)𝑝𝑘(𝐸𝑁, 𝐸𝑇) ∫ 𝑏𝑖𝑗𝑙𝑘(𝑒, 𝐸𝑁 , 𝐸𝑇)

1

0
𝐹𝑗𝑙(𝑒, 𝐸𝑁 , 𝐸𝑇, 𝑡)𝑝𝑘(𝑒)d𝑒

𝐸𝑚𝑎𝑥

0
d𝐸𝑁

𝐸𝑚𝑎𝑥

0
d𝐸𝑇         (3) 

 

𝐷𝑖𝑙𝑘
𝑠 = ∫ ∫ 𝜅𝑖𝑙(𝐸𝑁, 𝐸𝑇)𝑚𝑖𝑙𝑘(𝐸𝑁, 𝐸𝑇)𝑝𝑘(𝐸𝑁 , 𝐸𝑇) ∫ [1 − 𝐹𝑖𝑙(𝑒, 𝐸𝑁 , 𝐸𝑇, 𝑡)]𝑝𝑘(𝑒)d𝑒

1

0
d𝐸𝑁d𝐸𝑇

𝐸𝑚𝑎𝑥

0

𝐸𝑚𝑎𝑥

0
         (4) 

 

𝐴𝑖𝑙𝑘
𝑠 = ∫ ∫ 𝜅𝑗𝑙(𝐸𝑁 , 𝐸𝑇)𝑚𝑗𝑙𝑘(𝐸𝑁, 𝐸𝑇)𝑝𝑘(𝐸𝑁, 𝐸𝑇) ∫ 𝑎𝑖𝑗𝑙𝑘(𝑒, 𝐸𝑁 , 𝐸𝑇, 𝑡) [1 − 𝐹𝑗𝑙(𝑒, 𝐸𝑁, 𝐸𝑇 , 𝑡)]𝑝𝑘(𝑒)d𝑒

1

0

𝐸𝑚𝑎𝑥

0

𝐸𝑚𝑎𝑥

0
d𝐸𝑁d𝐸𝑇    (5) 

 
Em adição à Equação 1, um outro conjunto de equações deve ser resolvido de modo 
a computar apropriadamente as alterações nas distribuições de energias de fratura 
para cada classe de tamanho de partícula e componente. Elas levam em conta a 
fração da população que sofreu dano, que não foi capturada e a fração que aparece 
no processo devido à quebra de partículas-mãe para cada classe de tamanho e 
componente. A formulação completa pode ser encontrada em (Carvalho e Tavares, 
2013). 
 
O modelo proposto tem a vantagem de que as colisões rastreadas de uma 
simulação DEM do moinho, que fornece informações detalhadas sobre espectro de 
energias de colisão que são importantes entradas para os submodelos utilizados na 
abordagem mecanicista, como a dissipação de energia, tipo e elementos envolvidos 
na colisão. Desenvolvimento anteriores resultaram em um modelo matemático capaz 
de estimar a massa de partículas capturadas em uma colisão envolvendo dois 
corpos moedores (Barrios, Carvalho e Tavares, 2013). 
 
É proposto que o DEM seja usado para a simulação da carga moedora seja ela 
composta de esferas de aço e partículas grossas do minério, ou seja, aquelas que 
são maiores que a abertura da grelha do moinho. Estas representam o material que 
compõe a maior parte da carga de um moinho, sendo quase que a totalidade das 
partículas encarregadas de transferir a energia que resulta na quebra. Partículas 
contidas em classes de tamanhos menores, são denominadas, sub-DEM, pois não 
aparecem explicitamente nas simulações DEM, já que sua presença torna o tempo 
processamento computacional praticamente proibitivo. O balanço de massa dessas 
partículas, garantindo que o material que não aparecerá nem desaparecerá nas 
simulações, é carreado para fora do moinho conforme a Equação 1. 
 
No presente trabalho, as simulações do movimento da carga moedora em DEM 
foram conduzidas usando o software EDEM® (Dem Solutions, Edinburgo, Reino 
Unido). O modelo de contato de Hertz-Mindlin sem deslizamento foi utilizado para 
descrever os contatos entre os corpos moedores e destes com o revestimento do 
moinho. 
 
2.1. Propriedades do minério e modelo de quebra 
 

O modelo mecanicista da quebra de partículas utilizado neste trabalho é baseado 
em um número de propriedades. Em um evento de colisão, o mecanismo de quebra 
dominante depende da relação entre a energia de impacto, representada pela 
energia dissipada no evento de colisão e a energia de fratura da partícula de 
minério. Para descrever todos esses efeitos, diversos submodelos foram propostos 
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(Tavares, 2007; Barrios et al, 2013) (Figura 1). Esses modelos requerem que 
ensaios de caracterização sejam conduzidos para determinar como a distribuição de 
energias de fratura e a probabilidade de quebra variam como tamanho de partícula, 
quão suscetível o material é ao dano em eventos de colisão malsucedidos e também 
as funções de distribuição de quebra que descrevem como a quebra volumétrica e 
superficial. No presente trabalho, todas as simulações foram realizadas 
considerando um minério de cobre de referência, previamente caracterizado no LTM 
(Carvalho e Tavares, 2013). 
 

 
Figura 1. Esquema do modelo de quebra da abordagem mecanicista (Tavares e Carvalho, 

2009). 

 
2.2. Moinho SAG piloto 
 
Dois conjuntos de dados oriundos da operação de um moinho SAG em escala piloto 
foram utilizados para testar o modelo. O moinho em questão possui 1,8 m de 
diâmetro, equipado com dezesseis lifters na sessão cilíndrica e oito lifters no cone 
de alimentação e oito na grelha de descarga. A Figura 2.a mostra uma 
representação da geometria do moinho em CAD. A grelha de descarga possui 
aberturas de 12,5 mm e a grelha pode ser equipada com pebble ports de 2,5 
polegadas. O moinho foi instalado sobre células de carga para aferição do hold-up 
com acurácia de 1 kg. O circuito foi operado ao alimentar-se o moinho com material 
novo (partículas de minério) até que o hold-up de minério atingisse um valor pré-
determinado baseado até que o moinho alcançasse um enchimento alvo pré-
determinado. Dependendo da competência do minério, a taxa de alimentação nova 
foram necessárias alterações para manter o enchimento do constante do moinho. 
Uma vez que a operação do circuito tenha se estabilizado, amostras foram coletadas 
dos fluxos de alimentação e descarga. A operação do moinho foi então interrompida 
e seu conteúdo foi pesado e submetido a análise granulométrica. 
 

(a) (b)  

Figura 2. (a) Imagem 3-D do moinho piloto. (b) Simulação DEM do moinho piloto. 
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2.3. Simulações usando o modelo 
 

A quebra das partículas de minério presentes na simulação DEM (chamadas de 
partículas DEM) tem um papel importante no sucesso da abordagem mecanicista 
proposta. Assim, existe um desafio significativo na modelagem de moinhos AG e 
SAG para simular a estabilização da carga durante as simulações. Isto está 
associado ao fato de que as simulações em DEM requerem tempos de 
processamento muito longos, que neste caso requer o rastreamento do histórico 
individual de partículas no interior do moinho para descrever o arredondamento 
dessas partículas. Adicionalmente, a dinâmica desse processo de arredondamento é 
usualmente muito lenta em moinhos industriais, tornando-a praticamente impossível 
de ser simulada em simulações integralmente realizadas com DEM. 
 
Para contornar essas limitações, o modelo proposto foca na estabilização da carga, 
o que significa que tanto a distribuição completa de tamanhos de partícula e que a 
quantidade de partículas grossas presentes na simulação DEM permanece 
ligeiramente constante durante a operação do moinho se não ocorrem perturbações 
externas. 
 
O procedimento de simulação inicia seja a partir de uma estimativa inicial da 
distribuição inicial do hold-up ou de uma medição do experimento. No caso da 
simulação de um moinho em escala piloto, a distribuição de tamanhos de partícula e 
massa total da carga é usualmente conhecida, pois a operação desses moinhos é 
interrompida no final do ensaio. No caso de moinhos industriais, existem somente 
alguns poucos registros de medições completas da carga, e esse tipo de informação 
permanece sob domínio privado. Felizmente, a técnica de escaneamento a laser que 
está cada vez mais sendo usada para medir não só o perfil do revestimento de 
moinhos como também na estimação da granulometria da carga pode contribuir 
nesta área. Nos casos em que nenhuma medição ou estimativa estão disponíveis, a 
distribuição de tamanhos de partículas do hold-up podem ser geradas usando 
modelos fenomenológicos como o modelo de Leung (Leung et al., 1986). Esse 
recurso entra em cena pois o modelo mecanicista tem grandes benefícios ao partir-
se de estimativas mais próximas da solução final, acelerado o processo de 
convergência. 
 
Uma das principais hipóteses no modelo é que o ambiente de moagem permanece 
constante durante um certo período de tempo, permitindo a solução das equações 
dinâmicas de balanços de massa (Equação 1). Para moinhos de bolas essa hipótese 
é rigorosamente válida, pois o papel das bolas é bem definido no processo e as 
partículas de minério não desempenham papel na transferência de energia útil para 
a quebra. Ainda, as mudanças na distribuição de tamanhos das bolas devido ao 
desgaste ou mesmo quebra podem ser consideradas muito lentas quando 
comparadas as dinâmicas presentes no processo de moagem. Entretanto, no caso 
de moinhos SAG e AG, o ambiente de moagem está continuamente mudando para 
absorver as perturbações nas propriedades do minério na alimentação. Assim, uma 
das questões chave neste caso é identificar para cada simulação de moinhos, a 
faixa de tempo ideal durante a qual o espectro de energias de colisão gerado por um 
determinado hold-up prévio permanece válido. 
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O algoritmo de solução proposto para a aplicação do modelo é representado na 
Figura 3. 
 

1. Iniciar o procedimento de simulação baseado em estimativa inicial do hold-up; 
2. Executar a simulação DEM do moinho usando a estimativa inicial da carga; 
3. Extrair o espectro de energias de colisão e potência do moinho; 
4. Realizar a simulação usando o modelo mecanicista por um intervalo curto de 

tempo; 
5. Analisar a quebra e mudanças na distribuição de energias de fratura das 

partículas; 
6. Se houver uma mudança significativa na distribuição de tamanhos da mídia 

autógena, realizar uma nova simulação DEM e repetir o passo 3. Caso 
contrário, avançar passo de tempo; 

7. O loop de estabilização da carga fornecerá a solução mais provável das 
simulações do moinho dentro do universo de resultados possíveis. 
 

Para resolver as equações para o moinho SAG, as simulações DEM foram 
realizadas a partir das distribuições de tamanhos de partícula do hold-up obtidas das 
medições dos experimentos em escala piloto. O espectro de colisões foi gerado com 
as saídas do DEM e as propriedades de quebra do minério alimentaram as 
equações do modelo mecanicista, resolvendo-as para um determinado intervalo de 
tempo. No presente trabalho, assumiu-se que a classificação na descarga foi 
mantida constante, sendo aquela obtida nos ensaios piloto. 
 
Em resumo, as hipóteses usadas nas simulações são: 
 

 A quebra resulta somente da componente normal das colisões; 

 O moinho é um misturador perfeito; 

 Partículas são envolvidas em cada colisão no moinho; 

 Os impactos envolvendo partículas sub-DEM representam a captura de uma 
monocamada de partículas (Barrios et al., 2013); 

 A energia de fratura de uma partícula é a mesma independendo se ela foi 
gerada de um evento de baixa ou alta energia; 

 Dada a função de distribuição de energias utilizada, é assumido que a energia 
de colisão é igualmente repartida entre as partículas presentes na zona ativa 
de quebra; 

 A quebra superficial é descrita por uma função da energia de fratura da 
partícula e da energia de colisão; 

 O espectro de energias de colisão permanece valido com pequenas 
alterações na distribuição de tamanhos de partículas do hold-up; 

 As taxas de descarga obtidas no estado estacionário nos experimentos em 
escala piloto permanecem constantes e permanecem válidas durante a 
operação transiente. 
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Figura 3. Esquema de solução do modelo UFRJ aplicado em moinhos AG/SAG. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A abordagem de acoplamento utilizada na modelagem de moinhos AG/SAG 
proposta nesse trabalho permite a otimização do tempo de processamento 
computacional para as diferentes ferramentas utilizadas. Por exemplo, o passo de 
tempo usado na integração da equação do movimento para cada elemento no DEM 

é da ordem de 10−5 s, enquanto que cada passo de tempo nas equações do modelo 

mecanicista varia entre 0,1 s e 0,01 s. Estas equações podem ser integradas por 
períodos tão longo quanto alguns segundos, desde que as mudanças no hold-up do 
moinho não sejam tão grandes. Quando isso ocorre, que é usualmente após alguns 
segundos ou minutos, uma nova simulação DEM deve ser realizada. 
 
Para demonstrar como as soluções do modelo evoluem em direção à convergência, 
a Figura 4 apresenta a evolução de classes de tamanho selecionadas na carga do 
moinho e também no produto que é descarregado na simulação do moinho SAG. 
Duas simulações com o modelo mecanicista foram realizadas a partir da mesma 
condição inicial, cuja simulação DEM é representada na Figura 2b. Uma das 
simulações foi rodada até a marca de seis minutos. A partir desse ponto uma nova 
simulação DEM foi realizada com carga fornecida pelo modelo mecanicista naquele 
momento, então um novo ciclo de integração do modelo mecanicista foi executado 
até que a simulação alcançasse o estado estacionário, retornando a um estado 
próximo à condição inicial. Em paralelo, uma outra simulação foi interrompida e uma 
nova simulação DEM foi rodada na marca de dois minutos. A dinâmica é 
apresentada na Figura 4 e mostra como em ambos os casos a condição estacionária 
final foi alcançada. 
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Figura 4. Estabilização do produto e do hold-up do moinho SAG simulado. 

 
Segundo o algoritmo descrito na Figura 3, simulações foram realizadas para o 
mesmo moinho operando em modo SAG e AG. A Figura 6 mostra as distribuições de 
tamanhos de partícula no estado estacionário para a simulação SAG (esquerda) e 
AG (direita). Os gráficos mostram a distribuição de tamanhos de partícula inicial, 
distribuição da carga medida contra a alcançada pelas simulações tanto da carga 
quanto do produto após a convergência. Em ambos os casos, a distribuição de 
tamanhos de partícula da carga evoluiu de seu estado inicial e estabilizou em 
condições próximas das iniciais, indicando, portanto, a consistência dos sub-
modelos de quebra utilizados pela abordagem mecanicista. A distribuição de 
tamanhos simulada dos produtos também mostrou boa correlação com os dados 
medidos em ambos os casos. As imagens do DEM de ambas as condições inicial e 
final do hold-up são apresentadas na Figura 5, mostrando virtualmente nenhuma 
diferença entre elas, enquanto as diferenças no espectro de energias de colisão e 
potência consumida foram encontradas. É importante frisar que a taxa de 
alimentação foi permitida variar para manter constante a quantidade de minério no 
interior do moinho, reproduzindo o procedimento experimental realizado na usina 
piloto. A taxa de alimentação encontrada nas simulações foi influenciada pelo tipo de 
moagem, mostrando a mesma tendência observada na prática quando a operação 
em modo autógeno demandou uma taxa de alimentação 50% menor que aquela 
utilizada no modo semi-autógeno. 
 

 
Figura 5. Simulações DEM do moinho operando em modo autógeno. Carga inicial (esquerda) e 

carga final após estabilização (direita).  
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A correspondência qualitativa e mesmo quantitativa entre os experimentos e 
simulações podem ser considerados uma grande conquista, dado que a distribuição 
do hold-up foi somente utilizada para prover uma estimativa inicial para as 
simulações e não foi, portanto, justamente com a distribuição do produto utilizada 
como base para qualquer etapa de retro-cálculo ou ajuste de parâmetros. 

 

 
Figura 6. Distribuições de tamanhos de partícula medidas (pontos) e simuladas (linhas) para o 

modo SAG (esquerda) e AG (direita). 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A formulação e solução do modelo mecanicista da moagem para moinhos 
autógenos e semi-autógenos foi apresentada. A solução numérica do problema 
aplicado às operações contínuas de moinhos AG e SAG, que combinadas a 
iterações do acoplamento DEM com as equações de balanço populacional, 
demonstrou estabilidade, convergindo para uma solução plausível em ambos os 
casos estudados. O modelo considera os efeitos da quebra volumétrica e superficial 
de partículas e também o seu desgaste, ou arredondamento, além do projeto do 
moinho e variáveis operacionais que são lidadas nas simulações em DEM. 
 
Uma das vantagens do modelo UFRJ é que o modelo é que alimentações multi-
componentes podem ser apropriadamente descritas. O modelo tem potencial para 
prever a concentração do componente mais resistente no interior do moinho durante 
a operação, bem como convergir para distribuições de tamanho distintas em função 
do componente na descarga. 
 
Como o modelo descreve a variabilidade na resposta do material à quebra e 
também fornece como saída a distribuição de energias de fratura do material 
descarregado ele pode potencialmente ser utilizado para prever a descarga 
preferencial dos pebbles mais resistentes que são tipicamente alimentados a 
britadores de reciclo. 
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