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RESUMO 
 
O método dos elementos discretos (DEM) tem sido cada vez mais utilizado na 
simulação de fluxo de granulados em equipamentos da indústria de mineração. 
Contudo, para que a simulação numérica via DEM produza resultados realísticos, faz-
se necessário uma eficiente modelagem das partículas usadas nas simulações. O uso 
das formas e tamanho reais das partículas no modelo tornam o custo do processo de 
simulação computacional muito alto, muitas vezes inviável de serem feitas. Uma 
alternativa para esse problema é na modelagem usar partículas virtuais esféricas e de 
tamanho maior que as partículas reais. Porém, é necessária uma calibração nos 
parâmetros físicos do modelo (coeficientes de atrito, por exemplo) para que as 
simulações produzam resultados confiáveis. Este trabalho apresenta uma 
metodologia de calibração de partículas usando formas esféricas e aumentadas. A 
metodologia faz uso do DOE (design of experiment) para o planejamento das 
simulações e redes neurais artificiais para realizar simulações evitando o uso 
excessivo do DEM e encontrar o conjunto de parâmetros adequados ao modelo da 
partícula. 
 
PALAVRAS-CHAVE: método dos elementos discretos, redes neurais artificiais, 
design of experiments. 
 
ABSTRACT 
 
Discrete Element Method (DEM) has been increasingly used in simulation flow of 
granular material in equipment for mineral industry. However, for numerical simulations 
via DEM to generate realistic results, it is necessary an efficient modeling of particles 
used in the simulation. The use of real particle shapes and sizes in the simulation 
model makes the simulation cost be very high, and sometimes prohibited to develop. 
An alternative for this issue it is model those virtual particles in a spherical shape and 
a fixed diameter. Nonetheless, it is necessary a calibration of the material physical 
parameters (static friction, for example) for the simulation to produce reliable results. 
This work presents a methodology to calibrate particles using spherical shape particles 
in a enlarge diameter. The methodology uses Design of Experiments (DOE) to plan 
the experiments and artificial neural network to perform simulations and avoiding the 
excessive use of DEM, and modeling coherently the virtual particles for DEM 
simulation. 
 
KEYWORDS: discrete element method, artificial neural network, design of 
experiments. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Partículas de várias formas – desde minérios com granulometria grosseira até grãos 
e pó farmacêuticos – têm grande relevância em diferentes tipos de indústrias. Análise 
dos Elementos Discretos, ou como referenciado em língua inglesa DEM (Discrete 
Element Method), tem sido largamente utilizado na simulação do comportamento de 
partículas em diversos processos de escoamentos granulares. 

 

No trabalho pioneiro sobre DEM, Cundall e Strack (1979) propuseram que duas 
partículas em contato se sobrepõem ligeiramente. Eles propuseram forças repulsivas 
em relação a distância da sobreposição entre as partículas. Os fundamentos da 
modelagem conceituados por esses autores vêm sendo largamente aceitos pela 
comunidade científica e as leis de contato da esfera semirrígida estão sendo 
aprimoradas por vários autores desde a sua concepção.  

 

Com o crescimento constante dos recursos computacionais, as simulações usando o 
DEM se tornaram mais populares dando lugar ao surgimento de softwares comerciais, 
tal como o EDEM (DEM Solutions) e também softwares livres (tal como o LIGGTHS, 
aplicado por Jahani et al., 2015). Simulações com a abordagem DEM de partículas 
semirrígidas usando milhares de partículas provaram que conseguem modelar de 
forma coerente o comportamento de materiais granulados e particulados. 

 

Nas simulações em DEM, as leis de contato entre as partículas determinam o 
comportamento do material no escoamento. Portanto, determinar corretamente as leis 
de contato é essencial para que os resultados das simulações no DEM tenham relação 
com o comportamento real do material. Uma vez que as leis de contato do DEM estão 
baseadas em uma série de parâmetros semi-empíricos, definir adequadamente eses 
parâmetros são fundamentais na modelagem do comportamento do material 
granulado. A definição de parâmetros incoerentes levará ao erro na simulação. 

 

Porém, identificar os parâmetros das leis de contato no DEM não é uma tarefa trivial. 
Devido ao imenso número de partículas contidas em um material granulado, se torna 
impraticável a identificação de parâmetros válidos para simulação através de 
experimentos realizados com a colisão de duas partículas do material. Além disso, 
alguns parâmetros das leis de contato, como coeficiente de atrito de rolamento, são 
puramente empíricos e não podem ser determinados por meio de medidas diretas 
partícula-partícula. Portanto, o ajuste desses parâmetros é quase um processo de 
tentativa e erro. Esse é um processo trabalhoso, que pode gerar um número muito 
grande de simulações para o ajuste do modelo, e com isso aumentar 
significativamente o custo total do processo. Por isso, há grande necessidade de se 
desenvolver novas formas de se determinar os parâmetros das leis de contato em 
uma simulação DEM de forma rápida. Alguns autores usaram redes neurais artificiais 
para aprender com simulações DEM e, a partir da rede, simular vários cenários de 
possíveis ângulos de repouso (ANDRÉ, et al., 2012). 
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Nesse estudo, propõe-se a utilização de Redes Neurais Artificiais (RNA) com o 
objetivo de reduzir o número de simulações em DEM requeridas para se atingir um 
resultado satisfatório em relação ao comportamento de um material avaliado. RNA 
tem se mostrado eficiente na modelagem de processos complexos, como sistemas 
não lineares de entradas multidimensionais. Neste caso, podemos utilizar simulações  
DEM para treinar uma RNA e usá-la posteriormente para prever a combinação de 
parâmetros de entrada que resultaria em uma saída específica.  

 

Com a flexibilidade de ter uma RNA adequadamente ajustada é possível fazer uma 
enorme quantidade de testes individuais. Tornando-se possível fazer o planejamento 
de experimento com o intuito de avaliar qual o impacto da variação dos parâmetros 
microscópicos da simulação DEM, no parâmetro macroscópico ângulo de repouso. 

 

Escolheu-se o método fatorial na abordagem de Design of Experiments (DOE) para 
definir os testes a serem realizados pela RNA. Com o resultado do DOE é possível 
avaliar a interação entre os diversos parâmetros microscópicos com o parâmetro 
macroscópico, mas também é possível avaliar a influência da interação entre os 
parâmetros de entrada com o resultado do parâmetro macroscópico.  

Finalmente, com o resultado do DOE é possível, a partir de um dado comportamento 
macroscópico requerido, estimar os parâmetros microscópicos do material que 
deverão ser usados na simulação do DEM. 
 
Para comprovar a metodologia de definição do processo de calibração, utilizou-se os 
resultados obtidos por Carvalho (2013) como referência. Em seu trabalho, Carvalho 
(2013) calibrou minério de ferro a 3,5% de umidade e ângulo de repouso de 31,76º. 
Esse é o ângulo de repouso que queremos determinar. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Método dos Elementos Discretos 
 
De acordo com Grima e Wypych (2011) o DEM é uma técnica numérica que calcula a 
translação e rotação de cada partícula dentro de um domínio em um pequeno intervalo 
de tempo, usando um esquema de integração temporal. Nesse conceito percebe-se a 
semelhança com as caraterística de um meio granular que tem seu comportamento 
governado pela interação entre partículas individuais e sua vizinhança. 
 

Segundo Zhu et al. (2008), os dois tipos mais comuns do DEM é a abordagem da 
partícula macia (soft-particle) e a abordagem da partícula rígida (hard-particle). O 
contado macio foi inicialmente desenvolvido por Cundal e Strack (1979), que usa uma 
interpenetração entre partículas como uma medida da deformação que produz uma 
força de contato. De acordo com os esses autores a abordagem da partícula macia 
permite trabalhar como múltiplos contatos, enquanto o método da partícula rígida 
processa apenas uma colisão por vez, e considera a colisão como sendo instantânea. 
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Segundo Potyondy e Cundall (2004), no DEM o comportamento mecânico do sistema 
global é descrito pelo movimento de cada partícula e pela força e o momento atuando 
em cada um dos contactos. A segunda Lei do movimento de Newton, Eq. (1) e Eq. 
(2), fornecem a relação fundamental para o movimento de translação e rotação das 
partículas.  
 

O Método dos Elementos Discretos usa uma solução numérica explícita para 
descrever o movimento individual das partículas de acordo com a interação entre elas 
(Zhu et al., 2008). Para uma partícula i seu movimento de translação e rotação são, 
respectivamente: 
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Sendo mi e Ii massa e momento de inércia, respectivamente. Vi e ωi são velocidade 
de translação e rotação, respectivamente. Fc

i,j é a força de contato entre as partículas 
i e j. Fnc

i,j é a força de não contato entre as partículas i e j. Ff
i é a força de interação 

entre a partícula i e o fluido. Fg
i é a força gravitacional aplicada sobre a partícula i. 

 

Por meio de soluções numéricas o método dos elementos discretos modela o 
comportamento individual de cada partícula e prevê o comportamento em grupo de 
várias partículas. O material modelado neste estudo é sínter feed, que foi amplamente 
estudado por Carvalho (2013). 

 

Em seu trabalho o autor realizou 48 simulações em DEM alterando seis parâmetros 
microscópicos diferentes e relacionando com um parâmetro macroscópico. Carvalho 
(2013) simulou o material em DEM com diâmetro constante e igual a 0,7mm, o que foi 
calculado como sendo diâmetro médio estimado das partículas do material estudado. 
Além das partículas virtuais diferirem das partículas reais em seu diâmetro, pois, as 
partículas reais tem diferentes diâmetros, elas também diferem na forma geométrica, 
uma vez que se considerou as partículas como esferas perfeitas, o que não ocorre na 
realidade. Portanto, Carvalho (2013) buscou uma relação de propriedades do sínter 
feed compatível entre as partículas virtuais e reais, onde a resposta avaliada foi o 
ângulo de repouso simulado e ângulo de repouso real do material. 

 

O modelo de resolução matemática das leis de contato da interação entre partículas 
foi o modelo de Hertz-Midlin com JKR. Esse modelo foi escolhido, pois, o material 
modelado tem alta umidade e, portanto, há presença de forças coesivas entre as 
partículas. O autor apresenta a influência direta da umidade, característica do modelo 
Hertz-Midlin com JKR, através da energia de superfície. O autor sugere que maiores 
teores de umidade solicitavam maior energia de superfície na interação partícula – 
partícula para a correta simulação do escoamento e resultado de ângulo de repouso. 
Comparando o escoamento real e simulado com imagens de ambos gravados a cada 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

0,033 segundos, analisando o comportamento do material real e simulado, e os 
impactos da alteração que cada parâmetro microscópico teve sobre o ângulo de 
repouso. 

 
Usando a mesma faixa de variação proposta por Carvalho (2013), definiu-se as 
características do material a ser calibrado conforme detalhado na Tab. 1. 

 
Tabela 1. Características do material a ser calibrado (CARVALHO, 2013). 

 

Característica 
do Parâmetro 

Parâmetro Variação 

Entradas 

Coeficiente de atrito estático partícula – partícula 
µe,pp 

0,2 – 1,0 

Coeficiente de atrito estático partícula – parede 
µe,pw 

0,2 – 1,0 

Coeficiente de restituição partícula – partícula epp 0,02 – 1,0 

Coeficiente de restituição partícula – parede epw 0,02 – 1,0 

Coef. de atrito de rolamento partícula – partícula 
µr,pp 

0,2 – 1,0 

Coef. de atrito de rolamento partícula – parede 
µr,pw 

0,2 – 1,0 

Energia de superfície da partícula γp [J/m²] 5 – 25  

Energia de Superfície da parede γw [J/m²] 5 – 25  

Saída Ângulo de Repouso (°)  

Constantes 

Massa Específica Minério de Ferro ρ [kg/m3] 0,4 

Coeficiente de Poisson Minério Ferro υ 5500 

Módulo de Cisalhamento Minério de Ferro G [Pa] 1,0 E+8 

Massa Específica Acrílico ρ [kg/m3] 0,4 

Coeficiente de Poisson Acrílico υ 1190 

Módulo de Cisalhamento Acrílico G [Pa] 1,14 E+09 

 

Com as definições das características do material e as variações a serem simuladas 
de acordo com a Tab. 1, determinou-se as simulações a serem feitas através do 
planejamento fatorial de testes. Definiu-se 16 simulações DEM a serem realizadas. 
Com os resultados das 16 simulações, calcula-se o desvio padrão do ângulo de 
repouso, que pelas simulações resultou em 13,49°. Estabelecendo uma aceitação do 
teste de hipótese α= 0,05% para rejeição dos fatores influentes no ângulo de repouso, 
e buscando 95% de poder do teste, calcula-se que são necessários 3154 testes para 
modelar regressão que relaciona os parâmetros microscópicos do material e o ângulo 
de repouso. 

 
2.2. Rede Neural Artificial 
 

Rede Neural Artificial (RNA) é uma técnica computacional poderosa para modelar 
fenômenos baseados em funções não lineares. Neste trabalho, foram usados 
resultados de simulações DEM para treinar uma RNA que conseguisse reproduzir os 
resultados das simulações DEM, e a partir da rede treinada usá-la para seguir com 
testes em número suficiente para criar um modelo de regressão múltipla que relacione 
os parâmetros microscópicos do material com o ângulo de repouso. 

 

Para criar a RNA usou-se uma rede Perceptron com arquitetura feed forward de 
camadas múltiplas, cujo treinamento é feito de forma supervisionada e com o 
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algoritmo backpropagation. Para a criação da RNA foi usado o aplicativo disponível 
na caixa de ferramentas do Matlab para criação de redes neurais. A topologia criada 
tem 27 neurônios na camada escondida e um neurônio na camada de saída. 

 

Com a rede neural treinada, é possível simular os 3154 testes definidos no cálculo do 
tamanho amostral de forma mais rápida que simulações DEM. A Fig. 1 mostra a 
topologia da rede. O ajuste total da RNA treinada atingiu R2 = 97,08%. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Topologia da rede neural desenvolvida. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fazendo a análise ANOVA dos resultados obtidos nos 3154 testes feitos pela RNA, 
conclui-se que coeficiente de atrito de rolamento partícula-partícula µr,pp é o que mais 
influencia no ângulo de repouso (Teste F = 3307,50). O segundo parâmetro de maior 
influência é o coeficiente de restituição partícula – parede epw (Teste F = 1798,53). A 
Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra os efeitos principais dos fatores 
de influência do ângulo de repouso. Fica evidente a grande influência dos parâmetros 
coeficiente de atrito de rolamento partícula-partícula (µr,pp) e coeficiente de restituição 
partícula – parede (epw). 

 

Figura 2. Gráfico de interação dos fatores com o ângulo de repouso verificado com resultados 
a partir das simulações com RNA. 

 

Para confirmar a eficácia do modelo gerado com auxílio da RNA, comparou-se os 
resultados obtidos com o modelo gerado e os 48 resultados obtidos por Carvalho 
(2013). A média do erro quadrático calculado entre os resultados do modelo gerado e 
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os resultados obtidos por Carvalho (2013) é R2 = 94,64%. Portanto, é um modelo 
muito bem ajustado. 

Comparando os resultados obtidos por Carvalho (2013) e o modelo obtido neste 
trabalho vê-se que os resultados são muito semelhantes. A Tab. 2 mostra a 
comparação de resultados entre os dois métodos. Percebe-se que apenas o 
coeficiente de rolamento partícula parede (µr,pw) teve alteração. Onde, no modelo de 
Carvalho (2013) o µr,pw = 0,02 e no modelo proposto o µr,pw = 0,05. 

Tabela 2. Comparação das propriedades do material calibrado por Carvalho (2013) e método 
proposto. 

 

Propriedade 

Carvalho (2013) Método Proposto 

Partícula – 
Partícula 

Partícula – 
Parede 

Partícula – 
Partícula 

Partícula – 
Parede 

Coeficiente de 
restituição [-] 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Coeficiente de atrito 
estático [-] 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Coeficiente de atrito 
de rolamento [mm] 

0,02 0,02 0,02 0,05 

Energia de superfície 
[J/m2] 

19,27 15 19,27 15 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho propôs-se a utilização do planejamento de experimentos (DOE) e 
redes neurais artificiais (RNA) em conjunto com o DEM como abordagem 
metodológica para realizar tais estudos. Para demonstrar a metodologia calibrou-se 
um minério de ferro e comparou-se com o trabalho de Carvalho (2013). 
 
Ficou demonstrado que com 16 simulações DEM foi possível calibrar o sínter feed 
calibrado em 48 simulações por Carvalho (2013). Além das 16 simulações DEM 
também foram necessárias 3080 simulações através de redes neurais artificiais. Após 
as simulações criou-se um modelo com ajuste entre as simulações DEM e o modelo 
de predição do ângulo de repouso com R2 = 94,44%. Portanto, chegou-se a um bom 
modelo para calibração do material fazendo apenas 30% da quantidade de 
simulações DEM realizada por Carvalho (2013). 
 
Portanto, a iniciativa de juntar as metodologias de planejamento de experimentos e 
redes neurais artificiais com o método numérico dos elementos discretos mostrou-se 
produtiva e promissora na modelagem do escoamento de minérios. Esta abordagem 
tem a vantagem de possibilitar a simulação, ou prototipagem, de processos de forma 
rápida, e permite chegar a conclusões importantes sobre o processo em estudo sem 
o inconveniente do longo tempo de simulação. 
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