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1 RESUMO 

Técnicas de modelagem e métodos quantitativos são fundamentais para 
o estudo e desenvolvimento da engenharia de processos. No que diz respeito 
aos processos de cominuição, o modelo desenvolvido na UFRJ representa 
uma das principais abordagens no campo da modelagem avançada. Este 
modelo utiliza os conceitos de probabilidade de ruptura, energia de fratura e 
fratura de partículas por impactos repetidos usando mecânica do dano 
contínuo. Em relação à moagem de bolas, alguns pesquisadores têm 
trabalhado na validação prévia desse modelo, encontrando resultados 
apropriados. Dentre esses, vale destacar a capacidade do modelo em 
descrever as taxas de quebra na moagem não lineares, à sua sensibilidade às 
mudanças no perfil dos revestimentos, a predição dos efeitos da sinergia entre 
as propriedades do material e as variáveis na moagem sem os métodos 
tradicionais de escalonamento. No entanto, o modelo também tem apresentado 
algumas limitações, principalmente nas previsões da faixa fina da distribuição 
do produto e na moagem utilizando bolas de menor diâmetro. O presente 
trabalho realiza a aplicação, adequação e validação do modelo UFRJ nas 
operações de moagem em batelada, utilizando o método dos elementos 
discretos (DEM), testando cada uma das hipóteses nas que se encontra 
baseado. Assim, foi necessário realizar algumas modificações das premissas 
originalmente consideradas em seu desenvolvimento. Por exemplo, o modelo 
de abrasão foi relacionado com a dificuldade do modelo UFRJ nas previsões 
dos finos, propondo-se um novo modelo de abrasão em função da energia de 
impacto, que separa o mecanismo de lascamento e atrição. Além disso, 
diversos pesquisadores nas suas simulações usando DEM concordam que 
existe um número de colisões no interior do moinho que não envolve partículas 
de minério, apesar disso, enquanto vários modelos, dentre eles o UFRJ, 
assumem que em cada evento de colisão existe material a cominuir envolvido; 
esse efeito foi estudado e modelado no presente trabalho. Finalmente, os 
resultados mostraram que o modelo apresenta boa correspondência com 
resultados dos ensaios experimentais, sendo capaz de descrever cada um dos 
mecanismos presentes nestas operações. 

PALAVRAS-CHAVE: Moagem, modelagem, método dos elementos discretos, 
moinho de bolas.  

2 ABSTRACT 

Modeling techniques and quantitative methods occupy a central part in 
process engineering. Regarding comminution, the UFRJ model represents one 
of the most promising approaches in the field of advanced modeling. The model 
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uses the concept of fracture probability, fracture energy and breakage of 
particles for repeated impact using a model based on continuous damage 
mechanics. In relation to ball milling, some researchers have worked previously 
in validation of the model, finding appropriated results. These include the 
capacity to describe non-linear breakage rates, to respond sensibly to the 
change in liner design as well as to account for a synergy between the material 
breakage properties and the variables in the milling. However, the model has 
presented some limitations, mainly in the comminution of fine material and 
grinding using small ball sizes. The present work further advances this 
application, validating the UFRJ model in batch grinding operations, testing 
each hypothesis on which the model is based. As such, it was necessary to 
make some modifications in assumptions originally considered in its 
development. For example, the surface breakage model, which was the most 
responsible to the poor description in the fine range of the distribution, resulted 
in a proposition of a new model for this mechanism, making it a function of the 
impact energy, thus allowing to separate attrition from chipping. Besides that, 
several researchers in their simulations using DEM agree that there are a 
number of collisions inside the mill that do not involve ore particles, 
nevertheless, while several models, including the UFRJ, assume that in each 
collision event there is material involved; this effect was studied and modeled. 
Finally, the simulated results presented good correspondence with experiments, 
demonstrating to be capable of describing each of the mechanisms present in 
these operations. 

KEYWORDS: Grinding, modeling, discrete element method DEM, ball mill.   

1. INTRODUÇÃO  

Diversas estimativas sugerem que a maioria dos processos industriais 
de redução de tamanhos, em particular a moagem, apresenta baixa eficiência 
considerando a energia teórica necessária para criar nova superfície (Austin & 
Brame 1983; Radziszewski 2013). Uma das operações mais importantes na 
cominuição de minerais é a moagem em moinhos de bolas. 

As principais ferramentas atualmente usadas na otimização destes 
equipamentos são a modelagem e a simulação. No entanto, a modelagem na 
área de processamento mineral tem sido difícil devido à complexidade das 
unidades de operação. Os modelos empíricos, como o modelo de Bond, focado 
nas relações entre energia aplicada e redução de tamanhos e os modelos 
fenomenológicos, baseados no modelo do balanço populacional (MBP), têm 
apresentado importantes limitações em sua aplicação. Por um lado, o modelo 
empírico pode ser útil, particularmente se é necessária uma resposta 
aproximada numa região de interesse em que as variáveis têm faixas de 
valores limitados (Box et al. 1999). No caso do modelo de Bond, este não 
incorpora uma série de efeitos importantes de segunda ordem (i.e, eficiência de 
separação do classificador, tamanho de bolas, perfil dos revestimentos, entre 
outros). O MBP tem sido aplicado com grande sucesso no projeto e controle de 
processos de cominuição. Apesar disso, ele tem se mostrado incapaz de 
desacoplar os efeitos relacionados ao equipamento, das propriedades 
intrínsecas de quebra do material processado, além de mostrar dificuldades em 
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descrever as taxas de quebra de ordem não linear e explicitar as contribuições 
de características construtivas e operacionais de equipamentos na cominuição.  

Diante dessas limitações, se tornou clara a necessidade de 
compreender as características do ambiente de cominuição nos moinhos. Com 
esse objetivo Mishra e Rajamani (1992) aplicaram o Método dos Elementos 
Discretos (Discrete Element Method, DEM) na modelagem do movimento da 
carga em moinhos tubulares. Embora os métodos para simular a quebra do 
material não se encontram bem desenvolvidos, hoje em dia o DEM é uma 
ferramenta madura e válida para a compreensão de fundamentos de 
fragmentação e fornecer informações para o projeto, otimização e operação de 
dispositivos (Weerasekara et al., 2013). Vários pesquisadores têm proposto 
modelos mecanicistas com resultados de destaque (King & Bourgeois 1993; 
Datta & Rajamani 2002; Herbst & Potapov 2004; Powell et al. 2009); dentro 
deste seleto grupo encontra-se o modelo mecanicista UFRJ (Tavares e 
Carvalho, 2009), o qual é um modelo com características destacadas, pois 
incorpora os conceitos de probabilidade de ruptura e energia de fratura, além 
de um modelo proposto sobre a fratura de partículas por impactos repetidos 
usando mecânica do dano contínuo (Tavares & King 2002). Uma das principais 
características é a capacidade de descrever o enfraquecimento das partículas 
devido a eventos de impacto. Por outro lado, modelos como Unified 
Comminuition Model (UCM) (Powell, 2006) e High Fidelity Simulation HFS 
(Herbst, 2004) não consideram esse importante aspecto, ou sua descrição 
requer que a população de partículas seja descrita com propriedades médias 
ou que as partículas sejam rastreadas individualmente, o que demanda um 
esforço computacional muito alto (Carvalho, 2013). 

O modelo UFRJ foi proposto previamente (Tavares & Carvalho 2009) e 
subsequentemente tem-se trabalhado em sua validação em operações de 
moagem de bolas (Francioli 2015; Carvalho & Tavares 2013). Inicialmente, o 
modelo era baseado nas seguintes hipóteses:  

i. O ambiente mecânico de colisão é determinado exclusivamente pelo 
movimento dos corpos moedores, e a energia utilizada na quebra do 
minério é dada pela energia dissipada na colisão.   

ii. A quebra resulta da componente normal da energia de colisão.  

iii. Bolas e minério no interior do moinho são considerados 
perfeitamente misturados.  

iv. Cada evento de colisão envolve partículas de minério, e as partículas 
sempre são capturadas na forma de monocamadas.  

v. A resistência à fratura de partículas recém-criadas não é função do 
tipo de mecanismo gerador. 

O presente trabalho trata da aplicação, adequação e validação do 
modelo UFRJ nas operações de moagem em batelada, tendo como ponto de 
partida testar cada uma das hipóteses e validar seu comportamento em 
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cenários previamente não testados. Durante esta procura foram encontradas 
algumas premissas que são apresentadas em detalhe.   

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O material selecionado para o estudo é a rocha granulito, produzida pela 
empresa Pedra Sul, localizada em Matias Barbosa, no estado de Minas Gerais. 
Duas unidades experimentais foram utilizadas, um moinho de 30 cm de 
diâmetro por 30 cm de comprimento e um moinho de 60 cm de diâmetro por 24 
cm de comprimento. As duas unidades estão equipadas com sensores de 
torque fabricados pela Lorenz Messtechnik GmbH. os quais permitem medir a 
velocidade e o torque e, assim, a potência líquida ao longo do tempo com um 
erro inferior a 0,1%. Para a unidade experimental de 30 cm foi alterada a altura 
e o número de barras levantadoras presentes no tambor, a fim de testar o seu 
efeito na moagem e no modelo UFRJ.  

Após cada um dos ensaios cinéticos de moagem foram realizadas 
análises granulométricas em diferentes tempos de moagem (i.e. 1, 3, 5 e 10 
min.). Desse modo, depois de completar os respectivos tempos o material era 
descarregado do moinho e analisado.  

Tendo em vista as limitações do modelo UFRJ na cominuição de finos e 
em impactos de baixa energia, o que é principalmente da simplicidade do 
modelo que descreve o mecanismo de abrasão (Rodriguez 2016), foi 
necessário propor um novo modelo de abrasão em função da energia. Cunha 
(2015) encontrou uma relação potência entre a energia e a perda mássica por 
abrasão. No entanto, as energias utilizadas naquele estudo foram mais altas 
que as apresentadas nas unidades operacionais do presente trabalho, e não se 
sabe com certeza qual seria o comportamento do minério submetido a este 
nível energético. Assim, foram realizados alguns ensaios relacionados com a 
moagem de bolas nas unidades experimentais utilizadas. Estes ensaios 
consistiram em tamborar partículas de minério (3 kg) sem a presença de 
corpos moedores durante 10 min. Isto foi realizado tanto no moinho de 30 cm 
de diâmetro como no de 60 cm. Além disso, utilizou-se minério de diferentes 
tamanhos a fim de avaliar a influência desta variável na fragmentação por 
abrasão.  

Outra variável que não tem sido descrita no modelo UFRJ é o 
preenchimento de vazios. No presente trabalho, faz-se um estudo detalhado 
dessa influência por meio de simulações usando o método dos elementos 
discretos (DEM). A partir dessas simulações puderam ser revisadas as 
hipóteses originais. A fim de validar esses resultados foi necessária a 
realização de novos ensaios experimentais. A metodologia foi bem simples, 
sendo o material alimentado contido na faixa entre 3,35 mm e 0,6 mm, tendo 
sido realizados ensaios com diferentes graus de preenchimento de vazios (100, 
150 e 200%).  Por fim, foram ainda realizados alguns ensaios de moagem 
utilizando o moinho de 60 cm de diâmetro. 

Adicionalmente, foram realizadas simulações da movimentação da carga 
de moinhos empregando método dos elementos discretos, utilizando o software 
EDEM® (Dem Solutions Ltd.). O objetivo foi de estudar a contribuição do 
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minério tanto no movimento da carga quanto na forma como é dissipada a 
energia. Além disso, estas simulações foram de vital importância para testar a 
hipótese de mistura perfeita e a hipótese relacionada com a presença de 
mineral em cada colisão. Sendo assim, uma série de simulações variando o 
percentual de preenchimento de vazios sob as mesmas condições 
operacionais foram realizadas. Avaliou-se a influência de outras variáveis como 
a porcentagem da velocidade crítica, o tamanho de partículas de minério, o 
diâmetro dos corpos moedores e o diâmetro do moinho (Tabela 1). Os 
parâmetros de contato utilizados nestas simulações são apresentados na 
Tabela 2. 

Tabela 1. Condições das simulações com minério 

# 

Diâmetro 
de 

Moinho 
(cm) 

Diâmetro 
corpos 

moedores 
(mm) 

Diâmetro 
das 

partículas 
de Minério 

(mm) 

Velocidade 
de rotação 

(%vc) 

Número de 
corpos 

moedores 

Número de 
partículas 
de Minério  

Preenchimento 
de vazios (%) 

1 

30 tipo 1 

25 

3 50 461 

0 0 

2 43200 40 

3 64800 60 

4 86400 80 

5 108000 100 

6 129600 120 

7 162000 150 

8 216000 200 

9 15,83 50 461 723 100 

10 3 80 461 64800 60 

11 3 65 461 64800 60 

12 40 3 50 127 34352 100 

13 40 3 50 112 162000 150 

14 40 Distribuição 40,3 112 14760 100 

15 
60 25 

7,74 
60 

1043 14219 
100 

16 4,75 795 16456 

 

Tabela 2. Parâmetros de contato usados nas simulações do moinho de bolas com minério 

Contato 
Coeficiente 

Referência Restituição Atrito estático Atrito de rolamento 

Aço-aço 0,7 0,2 0,1 EDEM 

Aço - Minério 0,35 0,34 0,25 (Ramos et al., 2011) 

Minério - Minério 0,35 0,34 0,2 (Ramos et al. 2011) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, são analisados os resultados relacionados ao efeito do 
preenchimento de vazios, em particular aqueles obtidos nas simulações em 
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DEM. Percebe-se que para graus de preenchimento mais baixos, as partículas 
finas aparentemente percolam pelos vazios deixados pelas bolas e se 
concentram nas paredes do moinho. No entanto, em todas as simulações as 
partículas de minério alcançam a zona do ombro da carga e são lançadas no 
movimento em catarata junto com os corpos moedores. Posteriormente, as 
partículas caem no pé da carga e são levantadas novamente pela interação 
com as bolas, barras elevadoras e paredes do moinho, o que contradiz os 
resultados obtidos por Cleary (2011), que observou uma concentração de 
material no ombro da carga. 

A porcentagens mais baixas (80%) de preenchimento de vazios (Figura 
1) é possível observar que o minério consegue preencher uma parte 
significativa dos espaços vazios entre as bolas, quando o moinho se encontra 
em movimento. De maior importância é o fato de que todo esse material se 
distribui homogeneamente com o movimento da carga, demonstrando a 
validade da hipótese de mistura perfeita entre partículas e corpos moedores.   

 

Figura 1. Imagens de simulações do moinho de bolas (30 cm de diâmetro) com corpos moedores 
de 25 mm partículas de minério de 3 mm 

Um efeito indiscutível e que foi possível de quantificar com estas 
simulações, é a redução do número de colisões bola-bola à medida que 
aumenta o preenchimento de vazios. Na Figura 2 são apresentados esses 
resultados, na qual o número de colisões bola-bola correspondente a cada 
porcentagem de vazios foi relacionado com o número de colisões bola-bola da 
simulação sem presença de minério, para gerar a fração ColBB. Os resultados 
mostram que, mesmo com 200% de preenchimento de vazios, existe uma 
porcentagem de colisões bola-bola. Este fato põe em cheque uma das 
hipóteses do modelo mecanicista UFRJ baseada na premissa que sempre 
existe a presença de minério em cada colisão.  

A partir dos resultados apresentados, é possível rejeitar a hipótese de 
que cada colisão envolve partículas do minério em um moinho de bolas. Por 
conseguinte, identificou-se a necessidade da modelagem do número de 
colisões efetivas (referindo a efetivo como aquelas nas quais o minério está 
envolvido) em função das variáveis operacionais. Ainda que parecesse uma 
tarefa hipotética, por meio de simulações usando o método dos elementos 
discretos foi possível desenvolver um modelo para estimar este valor. 
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Figura 2. Efeito da porcentagem de preenchimento de vazios nas colisões bola-bola 

O modelo proposto foi baseado na relação das áreas superficial total do 
minério (ASM) e da área superficial dos corpos moedores (ASB) presente no 
interior do moinho, a fim de ainda levar em consideração o tamanho de bolas e 
do minério. Evidentemente, ao traçar esta relação em função da fração de 
colisões que não envolve minério (ColBB), encontra-se uma tendência entre 
estes resultados. A Equação 1 descreve este comportamento. 

 

Figura 3. Modelo de colisões efetivas com diferentes condições operacionais 

𝐶𝑜𝑙𝐵𝐵 = 1 − exp (−0,01 ∗ (
%vc

10
)

3,3

∗ (
𝐴𝑆𝐵

𝐴𝑆𝑀
)

1,5

) 
Equação 1 

na qual %vc é a porcentagem da velocidade critica de rotação do moinho. 

Por outro lado, nos resultados dos ensaios de moagem em baixas 
energias não se encontrou uma influência significativa do tamanho de partícula 
na granulometria do produto gerado por abrasão. Pelo contrário, a energia de 
impacto teve uma influência na massa gerada por este mecanismo (Figura 4). 
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Figura 4. Resultados testes de 10 minutos de moagem de minério sem presença de corpos 
moedores 

Foram ainda realizadas simulações em DEM para conhecer a 
quantidade de energia absorvida por partícula. Na etapa de pós-
processamento, realizou-se um acompanhamento da energia normal recebida 
por cada partícula durante um certo período de tempo. Assim sendo, com esta 
energia de impacto além da massa gerada experimentalmente foram obtidos os 
dois pontos adicionais (vermelhos)  apresentados na Figura 5, os quais se 
mostraram coerentes com aqueles do trabalho anterior, envolvendo a quebra 
de partículas individuais (pontos azuis). 

 

Figura 5. Massa perdida em função da energia específica de impacto 

Essa relação pode ser representada pela expressão: 

𝑘 = 0.00156 (
𝐸𝑖𝑚𝑝

𝑚1𝑝 ∗ 𝐸50,𝑖
)

1.5
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sendo k a proporção de material fino gerado pelo mecanismo de abrasão, 𝐸𝑖𝑚𝑝 

energia do impacto, 𝑚1𝑝 a massa da partícula e a 𝐸50,𝑖 energia específica média 

de fratura. 

Uma das hipóteses originais no modelo UFRJ está relacionada ao uso 
exclusivo da componente normal da energia na fratura de partículas. É 
importante recordar que o modelo de abrasão em função da energia, proposto 
no presente trabalho, foi calibrado a partir de resultados de ensaios de 
autofratura e tamboramento. Estes ensaios não levam em consideração o 
mecanismo de atrição, pois, nos ensaios de autofratura a partícula é impactada 
em direção perpendicular à superfície de impacto. No caso dos ensaios de 
tamboramento utilizados para a calibração desse modelo, foram realizados 
sem a presença de corpos moedores, o que também limita a geração de finos 
pelo aumento das forças de interação entre partículas para seu movimento. 

De acordo com o exposto acima, decidiu-se propor um modelo que 
descrevesse o mecanismo de atrição de maneira independente, e estaria em 
função da componente tangencial da dissipação de energia. Seguindo a 
expressão proposta por Bridgwater et al. (2003) e locando as variáveis em 
função da energia tangencial, o modelo poderia ser representado pela 
expressão: 

𝑘 = 0,2 (
𝐸𝑇

𝑚1𝑝 ∗ 𝐸50,𝑖
)

2

 
Equação 3 

sendo ET energia tangencial dissipada, 𝑚𝑝 a massa da partícula, 𝐸50 a energia 

específica média de fratura. Os parâmetros foram calculados por retrocálculo a 
partir dos testes experimentais. A aplicação do modelo, incorporando as 
melhorias propostas, na simulação dos experimentos de moagem em batelada 
permitiu não somente melhorar significativamente as previsões, mas também 
ampliar as condições nas quais o modelo pode ser utilizado (Figura 5).   

 

Figura 5. Previsões do modelo UFRJ para o moinho de 30 cm, bolas de 15 mm, velocidade de 
rotação de 75%vc. e 100 % de preenchimento de vazios) 
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3 CONCLUSÕES  

A fragmentação superficial (abrasão) composta pelos mecanismos de 
lascamento e atrição demandou uma abordagem em separado. Cada 
mecanismo gerou uma contribuição diferente no produto de abrasão. Desta 
maneira, propôs-se que o lascamento é governado pela componente normal 
dos impactos de baixa energia, enquanto que a atrição é definida pela 
componente tangencial. 

Simulações em DEM com minério ofereceram uma excelente alternativa 
para o estudo das condições energéticas no moinho. Estas simulações 
permitiram refutar a hipótese de que em cada colisão há a presença de 
minério. Esta condição depende da relação entre as áreas superficiais dos 
corpos moedores e do minério presente na carga do moinho. Esta relação foi 
calibrada e modelada por meio do DEM. 
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