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RESUMO 
 
Características como a deformação, enfraquecimento e fragmentação das partículas 
minerais são fundamentais na descrição de microprocessos da cominuição usando 
ferramentas computacionais como o Método dos Elementos Discretos (DEM). O 
entendimento do microprocesso de quebra de partículas individuais é a base para a 
modelagem e simulação de equipamentos de cominuição em escala industrial. No 
presente trabalho foi estudada a quebra de partículas individuais por meio de ensaios 
de compressão e impacto dentro do ambiente de simulação DEM, usando o Bonded 
Particle Model – BPM. Este modelo demostrou ter uma alta resolução na reprodução 
das características da quebra representadas pelo perfil força-deformação, incluindo o 
efeito da energia aplicada na quebra e o enfraquecimento das partículas. Neste 
trabalho é apresentada a calibração dos parâmetros do BPM por meio de ensaios de 
compressão virtual de partícula. Adicionalmente, é mostrado o efeito da energia sobre 
a quebra e o enfraquecimento em ensaios de impacto. Ao final, são discutidas as 
aplicações e limitações do uso desse método na modelagem de processos de 
cominuição.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Método dos Elementos Discretos, quebra de partículas, 
cominuição, modelo de ligação de elementos.  
 
ABSTRACT 
 
Characteristics such as deformation, weakening and fragmentation of ore particles are 
fundamental in the description of the comminution microprocesses using 
computational tools such as the Discrete Element Method. The understanding of the 
microprocesses on single particles breakage is the basis for the modelling and 
simulation comminution machines in industrial scale. In the present work the single 
particle breakage through both compression and impact tests inside of the DEM 
environment was studied using the Bonded Particle Model - BPM. This model 
demonstrated high resolution in the reproduction of the breakage characteristics 
through force-deformation profiles, including the effect of energy applied in the 
breakage and weakening of particles. In the present work, the calibration of BPM 
parameters by means of virtual compression tests of particle is presented. Additionally, 
the effect of energy applied on the breakage and weakening of particles in the impact 
tests is shown. Finally, applications and limitations of the use of this method in the 
comminution processes modelling are discussed. 
 
KEYWORDS: Discrete Element Method, particle breakage, comminution, Bonded 
Particle Model. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente é amplamente reconhecido o valor do método dos elementos discretos 
(DEM) em diferentes áreas da ciência como a geotecnia e o processamento de 
minérios (Weerasekara et al., 2013). No entanto, desde o começo da aplicação da 
técnica, o nível de complexidade em termos do número de elementos e a resolução 
das simulações tem evoluído muito, passando desde representações simples com 
esferas indeformáveis e inquebráveis em 2D até a representação do fenômeno da 
quebra em 3D, assim como a resposta dinâmica de equipamentos na cominuição 
(Barrios e Tavares, 2016).  
 
Um modelo popular para descrever a quebra de partículas no ambiente de DEM é o 
modelo de ligação de elementos (BPM) (Potyondy e Cundall, 2004). Esse modelo tem 
sido utilizado por Metzger e Glasser (2013) para a simulação de um moinho de bolas, 
por Quist e Evertsson (2016) na simulação de um britador cônico, por Patwa et al. 
(2016) para simular um moinho de rolos, entre outros.  
   
A ligação descrita no modelo corresponde a um elemento finito que conecta duas 
esferas (i e j) atuando como ‘cimentante’. Numa colisão, antes de que sejam formadas 
as ligações e depois que elas quebram, as partículas interagem de acordo com o 
modelo de contato de Hertz-Mindlin (Weerasekara et al., 2013). Quando as ligações 
são criadas, as forças e torques são ajustados progressivamente para as expressões 
de força e torque do BPM. Na Figura 1 são representadas as forças e momentos 
atuando sobre a ligação, a qual apresenta um comprimento – L e raio - Rl, definido 
pela esfera de menor tamanho no contato. As forças – F e momentos - M atuantes 
apresentam componentes na direção normal (Fn e Mn) e cisalhante (Fs e Ms), as quais 
mudam de acordo aos deslocamentos dados no tempo. O critério de ruptura é definido 
mediante dois expressões: uma para o esforço crítico normal e outra para o esforço 
crítico cisalhante. 
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Figura 1. Ilustração do modelo BPM: cimentação de duas esferas mediante uma ligação 

cilíndrica com propriedades mecânicas próprias. 

 
No presente trabalho é apresentada a calibração dos parâmetros do BPM por meio 
de ensaios de compressão virtual de partículas. Adicionalmente é mostrado o efeito 
da energia aplicada sobre a quebra e o enfraquecimento mediante ensaios de 
impacto. A fim de reproduzir a variabilidade na resposta típica dos minérios foram 
modeladas oito diferentes metapartículas com distribuições de esferas similares. O 
material modelado no presente trabalho foi o minério de cobre da Mina de Sossego 
da Vale, localizada em Canaã de Carajás (PA).  
 
2. MODELAGEM DE PARTÍCULAS INDIVIDUAIS 
 
Considerando que no BPM as partículas individuais são representadas na forma de 
‘metapartículas’, que são basicamente aglomerados de esferas ‘cimentadas’ com 
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ligações que apresentam propriedades individuais, foi necessário definir os seguintes 
passos para a sua modelagem: 1) Definição da distribuição de esferas da 
metapartícula; 2) criação do aglomerado de esferas; 3) calibração dos parâmetro do 
BPM. 

 
O conjunto de esferas usadas na modelagem segue uma distribuição normal de 
tamanhos entre 0,4 e 1,5 mm de diâmetro, com média e desvio padrão de 0,53 e 0,15 
mm, respectivamente. O processo de criação de aglomerados de esferas inicialmente 
consistiu de escaneamento 3D de partículas reais com tamanho aproximado de 7 mm, 
gerando-se um arquivo formato STL (STereoLithography). Posteriormente a malha 3D 
foi modelada com a distribuição de esferas, tal como se observa na Figura 2-(a) e 2-
(b). Adicionalmente, na Figura 2–(c) observa-se a representação da metapartícula 
mediante as ligações, as quais são geradas pela rotina e são objeto da calibração. 
 

 
                                    (a)                         (b)                        (c) 

Figura 2. Modelado de partícula individual para o BPM. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A quebra de partículas pode ser caracterizada em detalhe pelo perfil esforço-
deformação gerado mediante ensaios de compressão ou impacto de partículas 
individuais. Por outro lado, mediante os ensaios de impacto é possível relacionar a 
energia aplicada com a fragmentação e com o enfraquecimento do material. Assim, a 
seguir são apresentados ensaios de compressão e impacto para avaliação dos 
propósitos descritos. 
 
3.1. Calibração da metapartícula 
 

A calibração dos parâmetros do BPM faz referência ao ajuste das propriedades 
mecânicas macroscópicas das ligações. Para atingir a sua calibração foi usada a 
ferramenta de planejamento experimental (Montgomery, 2009), projetando um plano 
fatorial fracionado 25-1. As variáveis de saída medidas foram a força de fratura, a 
energia de fratura de partícula e a porcentagem acumulada de ligações quebradas até 
a fratura. Adicionalmente, foi avaliada a estabilidade da metapartícula e sua 
deformação antes da fratura. É importante considerar que as varáveis descritas se 
reúnem e podem ser avaliadas mediante o perfil esforço-deformação.  Por outro lado, 
as variáveis de entrada estabelecidas são apresentadas na Tabela 1. As 
características das variáveis de entrada foram definidas com base nas considerações 
de diversos trabalhos da literatura relacionados ao modelo (Hanley et al., 2011; Yoon, 
2007; Potyondy e Cundall, 2004).  
 
Os experimentos virtuais usados foram ensaios de compressão uniaxial lenta. Os 
resultados da análise estatística do plano mostraram para a região de parâmetros 
avaliada que a energia e a força de fratura da metapartícula são fortemente 
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influenciadas pelo parâmetro de resistência cisalhante - τbs, sendo estatisticamente 
significativo com um nível de confiança do 95%. Na Figura 3 apresentam-se os efeitos 
principais padronizados para a energia de fratura (proporcional à força), em que se 
observa o efeito positivo do parâmetro τbs e o efeito das demais variáveis sobre a 
energia.  
 

Tabela 1. Características das variáveis de entrada do plano fatorial 

Parâmetro  Notação Valor do intervalo Unidades 

Rigidez normal  kbn [1,0 x 1011 – 9,0 x 1011] (N/m3) 

Razão de rigidez kbn / kbt [1,0 – 4,0] (-) 

Esforço crítico cisalhante τcr [1,0 x 107 – 5,0 x 108] (Pa) 

Razão do esforço crítico τcr / σcr [1,0 – 5,0] (-) 

Raio do disco da ligação  bdr [1,0 – 1,5] (mm) 

 
Adicionalmente, na Figura 3 apresenta também os efeitos principais sobre a variável 
de saída: ‘porcentagem de ligações quebradas até a fratura’. A partir dessa variável é 
possível avaliar a estabilidade do aglomerado e o enfraquecimento prévio a fratura, já 
que com menos ligações quebradas antes da fratura se considera mais estabilidade 
do aglomerado. Por outro lado, mediante o controle desse fator se evita o processo 
de fratura gradual, visto como um desmoronamento do aglomerado, não característico 
de partículas rígidas.  
 

 
 

Figura 3. Efeitos principais padronizados para as variáveis de saída: energia de fratura 
(esquerda) e porcentagem acumulada de ligações quebradas até a fratura (direita) 

 
A partir da otimização da resposta por meio de uma análise de sensibilidade foram 
estimados os parâmetros apresentados na Tabela 2, mediante os quais foi obtido o 
perfil esforço-deformação simulado, com boa correspondência ao experimental, 
sendo calibrados os valores de energia e força de fratura de partícula (Figura 4).  
 

Tabela 2. Parâmetros calibrados do modelo de ligação de elementos - BPM 

Parâmetro  Notação Valor  Unidades 

Rigidez normal  kbn 2,0 x 1012  N/m3 

Rigidez cisalhante kbt 3,0 x 1011 N/m3 
Esforço crítico normal σcr 3,5 x 107 Pa 
Esforço crítico cisalhante τcr 9,0 x 106 Pa 
Raio do disco da ligação  bdr 1,0 mm 

 
Na Figura 4, apresenta-se a comparação do perfil esforço-deformação simulado com 
diversos perfis experimentais. A seleção da curva de referência (Exp. 4) foi feita 
considerando a sua representatividade dentro da população de 100 partículas 
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testadas experimentalmente. A definição da fratura da partícula é vista nas curvas 
como uma queda em força do perfil, que foi ressaltada com um asterisco. Como pode-
se observar, a força e a energia de fratura (área baixo a curva) de referência 
modeladas estão muito próximas àquelas obtidas experimentalmente, indicando 
assim um bom ajuste das propriedades mecânicas do aglomerado de esferas. A partir 
da simulação foi possível obter de um tipo de fratura realista (Figura 5), o que foi 
evidenciado pela subdivisão do aglomerado através de um plano de fratura 
preferencial (clivagem). 

 

 
Figura 4. Comparação do perfil esforço-deformação simulado e experimental 

 

 
Figura 5. Fratura por clivagem da metapartícula no experimento virtual de compressão. 

 
3.2. Distribuição de energias de fratura de partícula  
 
A probabilidade de fratura das partículas, vista também como a distribuição de 
energias de fratura de partícula (Tavares e King, 1998), foi representada com base na 
resistência de oito metapartículas modeladas (P1 a P8), que são formadas por 
distribuições de esferas de tamanhos ligeiramente diferentes, mas com média e 
desvio padrão quase iguais. Entretanto, os parâmetros das ligações usados são iguais 
para todas as metapartículas, como é mostrado na Tabela 2.  
 
Na Figura 6 apresentam-se os resultados da medição da resistência de cada 
metapartícula mediante ensaios de compressão uniaxial e sua comparação com a 
distribuição de energias de fratura construída a partir do modelo analítico de Tavares 
e King (1998) para o minério de cobre de sossego. Evidentemente, a distribuição de 
esferas escolhida para modelar a metapartícula no DEM só é capaz de representar a 
média da variabilidade real da energia de fratura. Uma representação mais realista 
por parte do modelo implicaria em incluir diferentes parâmetros no BPM, que não é 
possível realizar na atual versão do software EDEM V 2.72 (DEMSolutions, 1997). 
 

3.3. Efeito da energia aplicada sobre a fragmentação e o enfraquecimento 
 
A fim de avaliar o efeito da energia aplicada sobre a intensidade da fragmentação e o 
enfraquecimento das metapartículas foram realizados dois tipos de ensaios virtuais: 
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impacto único em diferentes energias e impactos repetidos de energia constante em 
baixa magnitude. Nos dois tipos de ensaios foram usadas esferas de aço como 
impactores. A resposta após o impacto foi avaliada mediante o registro do número de 
ligações quebradas.  
 

 
Figura 6. Comparação entre a função de probabilidade de fratura/distribuição de energias de 

fratura: modelo analítico e resultado simulado para as metapartículas no BPM / DEM de 
partículas de tamanho aproximado de 7 mm 

 
Na Figura 7 – (esquerda) são apresentados os resultados dos ensaios de impacto a 
diferentes energias. Nesta figura observa-se que o incremento da energia aplicada 
resulta num aumento do número de ligações quebradas na fratura. Esse mesmo 
padrão foi observado com as diversas metapartículas testadas. Por outro lado, na 
Figura 7 (direita) se apresentam os resultados de ensaios repetidos em baixa 
magnitude. Para as duas energias avaliadas (0,075 e 0,022 Joules) foi possível 
reproduzir o efeito de enfraquecimento de partículas sem se apresentar a fratura, 
obtendo-se maior danificação quando a partícula é submetida a impactos de maiores 
magnitudes. Na figura observa-se também que oito impactos de 0,075 Joules 
bastaram para fraturar a partícula, se atingindo mais do que o 50% das ligações 
quebradas. Por outro lado, os impactos com energia de 0,022 Joules entregaram uma 
curva de menor inclinação, em que nem com 25 impactos foi possível fraturar a 
partícula, resultando em menos do que 20% das ligações rompidas.   
 

  
Figura 7. Efeito da energia aplicada sobre a intensidade de quebra (esquerda) e do número de 

impactos repetidos de baixa energia no enfraquecimento das metapartículas (direita). 

 
3.4. Aplicações e limitações do Modelo BPM 
 
As características individuais das esferas e ligações (propriedades microscópicas) que 
conformam uma partícula no BPM definem as suas propriedades macroscópicas. A 
fratura de partículas no BPM é dada devido ao acúmulo de ligações individuais 
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quebradas de forma progressiva mediante a aplicação de esforços. Ditas 
características permitem neste modelo a reprodução de propriedades mecânicas, e 
assim um evento de quebra de partículas mais realista em comparação com outros 
modelos de quebra do ambiente de simulação DEM, tal como de substituição de 
elementos ‘Particle Replacement Model’ (Cleary, 2001). 
 
No presente trabalho foi avaliada a quebra de partículas individuais usando o BPM, 
uma etapa posterior a esta deveria considerar a avaliação da quebra de multiples 
partículas formando leitos. Algumas das propriedades que deveriam ser validadas 
nesta etapa são o raio de captura de partículas, a massa quebrada e a distribuição de 
tamanhos do produto da quebra, tal como estudado experimentalmente por Barrios et 
al. (2011) e mediante simulações em DEM por Jimenez-Herrera (2017). Finalmente a 
avaliação do modelo deveria ser concluída mediante a sua aplicação na simulação de 
um equipamento de cominuição. A consideração de cada uma destas etapas é de vital 
importância na validação do BPM para aplicações em cominuição. As descobertas 
desta primeira etapa indicam que o BPM é um modelo promissor para aplicação na 
modelagem e simulação multiescala da cominuição. 
 
A principal limitação do modelo reside no custo computacional associado à quantidade 
de elementos necessários para simular eventos de quebra envolvendo altas 
quantidades de partículas, já que cada partícula da simulação está conformada por 
multiplex elementos (esferas e ligações) (Jimenez-Herrera, 2017). Uma forma de 
contornar este tipo de problemas é usar um limitado número de esferas por partícula 
na sua modelagem, porém, em dita ação é sacrificada o realismo da partícula, já que 
quanto maior é o número de elementos por partículas mais realista é a representação 
da fragmentação, sendo esta última em termos quantitativos chamada de distribuição 
de tamanhos do produto da quebra. Vale ressaltar que um alto número de esferas por 
partícula ainda fazendo possível a simulação da quebra de partículas individuais 
poderia fazer computacionalmente inviável o desenvolvimento de simulações de 
multiplex partículas.  
 

4. CONCLUSÕES 
 
O BPM mostrou-se eficiente na descrição do perfil força-deformação observado 
experimentalmente, resultando na quebra das partículas de minério de cobre, bem 
como a reprodução do efeito da energia aplicada sobre o número de ligações 
quebradas e o enfraquecimento das partículas. No entanto, as partículas modeladas, 
a partir de pequenas variações nas distribuições de tamanhos das esferas primária, 
não apresentaram a suficiente variabilidade para descrever a probabilidade de quebra 
experimental. Os resultados indicam que a aplicação do modelo para a simulação de 
leitos de partículas, e posteriormente equipamentos de cominuição, é bastante 
promissora. Entretanto, dependendo do número de elementos envolvidos o custo 
computacional associado pode restringir seu desenvolvimento em computadores 
convencionais de escritório. 
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