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RESUMO 
 
Uma ferramenta útil na concepção e adequações de chutes de transferência são 
softwares com base no Método dos Elementos Discretos (DEM), necessitando 
calibração dos modelos através de ensaios de laboratório. Uma alternativa para esta 
metodologia é a análise através da modelagem dinâmica usando modelos em escala. 
Portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma instalação de 
transportador de correia para a análise de chutes de transferência em escala, 
seguindo as leis de similaridade que governam o fluxo e utilizando materiais sintéticos, 
em substituição ao minério de ferro. O fluxo de material através do chute de 
transferência em escala é também simulado utilizando um software comercial 
aplicando o DEM. Verificou-se que a metodologia para testes em chutes em escala é 
válida, uma vez que os resultados obtidos nos testes realizados experimentalmente 
são semelhantes aos obtidos pelo método computacional. Portanto, a instalação 
laboratorial desenvolvida apresenta-se ser bem adequada para a calibração DEM e 
análise do comportamento do escoamento de materiais granulares em chutes de 
transferência. 
 

PALAVRAS-CHAVE: chute de transferência; transportadores de correia;  modelagem 
dinâmica em escala; método dos elementos discretos. 
 
ABSTRACT 

 
A useful tool in the design of transfer chutes are computer-simulation programs based 
on the Discrete Element Method (DEM), which need a calibration process trough 
laboratory testing. An alternative for this methodology is the dynamic modeling using 
scale models. Therefore, this work aims to develop a belt conveyor facility for analysis 
of scale transfer chutes, following the similarity laws that govern the flow and using 
synthetic materials in substitution for iron ore. The material flow through the scale 
transfer chute were also simulated using DEM. It was found that the methodology for 
transfer chutes scale tests is valid, since the results obtained in the tests performed on 
scale transfer chutes are similar to those obtained using the computational method. 
Therefore, the belt conveyor facility is presented as a suitable tool for DEM calibration 
and analysis of the behavior of the flow of granular materials in transfer chutes. 
 
KEYWORDS:  transfer chutes; belt conveyor; dynamic scale modeling; discrete 

element method. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A extração mineral no Pará é cada dia mais intensa. Assim, a demanda por novas 
técnicas de análise no setor também cresce. É grande a demanda por projetos de 
otimização de equipamentos na linha de transporte do material via chutes de 
transferência e transportadores de correia (TC). Atualmente, a modelagem de 
escoamento de partículas através da técnica de Elementos Discretos (DEM – Discrete 
Element Method) é a ferramenta mais moderna no projeto de chutes (Kessler e 
Prenner 2009), sendo a sua calibração indispensável para obtenção de resultados 
confiáveis (Levy e Ooi, 2011). Em geral a calibração é realizada com experimentos 
em pequena escala (Zhou et al., 2002; Li et al., 2005; Coetzee e Els, 2009), sendo o 
diâmetro da partícula no modelo compatível com as dimensões do experimento. No 
entanto, essas técnicas baseiam-se numa análise estática do material (ângulo de 
repouso). Para compreensão de como o material se comporta em fluxo contínuo, outra 
forma de calibração e avaliação do escoamento é feita por meio da modelagem 
dinâmica em escala de chutes de transferência, a qual é obtida através de análise 
dimensional e utiliza o Número de Froude como base de dimensionamento (Donecker, 
2011). 
 
A base teórica da técnica de modelagem dinâmica é aplicável a sólidos granulares 
sem coesão. A extensão da técnica aos minérios coesivos exigiria que as forças 
coesivas e adesivas no material fossem mantidas numa proporção constante com as 
forças de inércia. No entanto, não é possivel utilizar uma amostra de minério, 
mantendo sua umidade, nos modelos em escala, uma vez que as propriedades 
coesivas e adesivas do material não obedecem às leis de similaridade (Donecker; 
2011). Diante disso, diversos estudos (Pouliquen 1999; Midi, 2004; Mitarai e Nori, 
2006) mostraram que parâmetros como massa específica, coeficiente de restituição, 
atrito , etc, causam pouca influência no comportamento do escoamento do material 
quando utilizado em escala. Dessa forma, é possível utilizar materiais sintéticos, em 
substituição ao minério utilizado, uma vez que essas propriedades não afetam as 
equações de similaridade. Estes materiais precisam somente ser selecionados com 
base no ângulo de repouso, desconsiderando os outros parâmetros, dispensando 
assim a utilização de amostras escaladas do minério real. 
 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um laboratório de transportadores de correia 
para análise de chutes de transferência em escala, obedecendo as leis de 
similaridade, para investigar o fluxo de materiais granulares como uma fonte de 
informação para projetos industriais. Através de ensaios em caixa de fluxo (box flow), 
é possível encontrar o ângulo de repouso do minério de ferro, o qual será usado como 
parâmetro de escolha do material sintético a ser utilizado no sistema em escala. A 
modelagem do escoamento de partículas através dos chutes de transferência em 
escala é feito por meio da técnica DEM, no intuito de validar os resultados obtidos 
experimentalmente.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O processo de desenvolvimento do sistema em escala inicia-se com a escolha de um 
material que possua características similares ao minério de ferro. O ângulo de repouso 
de um material, por sua vez, pode ser encontrado através de visualização do 
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escoamento do minério em pequenos modelos do tipo caixa de fluxo (box flow) que é 
uma prática bastante utilizada na calibração de modelos DEM. Este tipo de ensaio 
trata da visualização do ângulo de acomodação de materiais granulados, através de 
uma caixa graduada, onde provoca-se a queda do material com intuito de observar 
um ângulo característico do material analisado. No presente trabalho utilizou-se um 
caixa de seção 80 mm x 400 mm e altura de 250 mm (Figura 1a), com fundo na forma 
de uma válvula guilhotina e com abertura regulável, permitindo o escoamento lateral 
do material (Figura 1b). Foram realizados ensaios de visualização com amostras do 
minério de ferro utilizado no modelo real, tendo como objetivo a extração de dados 
bases para comparação com material similar. Faz-se os ensaios com a umidade 10 e 
11%. Somente dois ensaios foram realizados para cada tipo de escoamento, no intuito 
de se obter certa repetibilidade nos resultados. 
 

 
Figura 1. a) Caixa de fluxo, b) Escoamento lateral. 

 
Com o material sintético escolhido, o passo seguinte é encontrar as dimensões e 
características operacionais do sistema em escala. Duas equações são importantes 
na análise dimensional em um chute de transferência: o número de Froude (Equação 
1), o qual representa a razão entre as forças de inércia sobre força gravitacional e o 
número Capacidade (Equação 2) que é a razão entre a vazão volumétrica sobre a 
velocidade pela secção de área da correia. A análise dimensional exige que a relação 
das forças para o sistema real (R) e modelo (M) devem seja mantido constante. Dessa 
forma, as equações 1 e 2, mostram a igualdade do número de Froude e número 
Capacidade, para o modelo e sistema real. 
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Sendo: L= Comprimento característico; Q = Vazão volumétrica; g = Aceleração da 
gravidade; v= Velocidade. Organizando as equações acima, podemos encontrar a 
relação entre velocidade (Equação 4) e vazão volumétrica (Equação 5), entre o 
sistema real e o modelo, em função da razão de escala, λ (Equação 3). 
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As equações de similaridade somente não suficientes para definir as dimensões do 
sistema em escala, uma vez que as características de capacidade de projeto devem 
ser atendidas. Assim, utiliza-se o grau de enchimento (Ge), definido como a razão 
entre a capacidade de projeto e a capacidade da correia, para determinar se a correia 
de saída vai transbordar ao receber o carregamento. Dessa forma, para valores de 
Ge acima da unidade, a correia de recebimento vai transbordar (CEMA, 2005). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Diversos materiais foram utilizados para verificar qual teria um ângulo de repouso 
similar ao minério de ferro. A Tabela 1 apresenta os resultados encontrados para todos 
os materiais ensaiados em caixa de fluxo. Após os ensaios verificou-se que a maioria 
dos materiais apresenta um ângulo de repouso similar ao minério de ferro, em ambas 
as umidades. Dessa forma, optou-se pela escolha da serragem como material 
sintético, uma vez que possui um tamanho de partícula pequeno comparado com o 
milho e o barro. Além disso, a serragem é mais leve que os demais materiais, o que 
facilita o seu manuseio durante os ensaios no sistema em escala. 
 

Tabela 1. Resultados do ângulo de repouso em caixa de fluxo de abertura lateral. 

 

Material 
Densidade 

aparente (t/m³) 

Abertura lateral 

Ensaio1 Ensaio2 

Minério de ferro 11% 2,70 36° 35° 

Minério de ferro 10% 2,70 36° 35° 

Milho 0,9 34° 35° 

Areia seca 1,4 - 1,6 37° 34° 

Barro Arenoso 1,4 - 1,8 36° 35° 

Serragem 0,2 35° 37° 

 
Definido a serragem como material sintético, a qual possui massa específica aparente 
igual à 0,2 t/m³, foram selecionados dois projetos de chutes de transferência, sendo 
um deles responsável por receber o material de uma recuperadora (Chute 01) e o 
outro tem uma das maiores distâncias entre o ponto mais alto do tambor de 
acionamento e o fundo da correia de recebimento (Chute 02). A Tabela 2 apresenta 
dos dados do chute. Usando as equações de similaridade (Equações 1 e 2) e o grau 
de enchimento da correia de saída, defini-se as características geométricas e 
operacionais dos chutes e transportadores em escala, conforme apresentado na 
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Tabela 2. Escolheu-se a razão de escala igual a 1:8, uma vez que é o máximo valor 
possível, sem que o grau de enchimento seja maior que a unidade. 
 

Tabela 2. Relações de escala entre o sistema real (1:1) e o modelo (1:8). 

 

Parâmetro Un. 
Chute 01 Chute 02 

Real Modelo Real Modelo 

Velocidade do Transportador m/s 4,20 1,48 4,20 1,48 

Densidade Aparente t/m3 2,70 0,75 2,70 0,75 

Vazão mássica t/h 20.000 8,68 16.000 24,55 

Vazão Volumétrica m3/h 7.407,41 11,57 5.925,93 32,74 

Altura do Chute M 8,00 1,00 17,00 2,13 

Largura do Chute M 2,70 0,34 2,70 0,34 

Altura PT-PT M 7,96 1,00 15,27 1,908 

Comprimento do Chute M 3,60 0,45 3,60 0,45 

Largura Correia de Alimentação Mm 1.800 225 2.200 275 

Largura da Correia de Descarga Mm 1.800 1.861 2.200 275 

 
Para a construção dos transportadores de correia foi obedecida todas as escalas, e 
mantidas todas as condições reais no modelo para este ensaio, logo, foi feito a 
redução de escala em todos os componentes desde roletes, tambores de 
acionamento e retorno, cavaletes, correia e etc. O circuito TC serve para diversos 
chutes, pois tem altura entre correias ajustável de 0,5 m até 2 m, conforme mostrado 
na Figura 2. Além disso, é possível usar diversas configurações desde 15° até 180°, 
em relação a um transportador de alimentação e receptor. Esta medida foi tomada 
afim de trabalhar com o maior número de chutes de transferência possíveis. O 
transportador é alimentado por um silo, que venha a atender ao fluxo continuo de 
material e este alimenta a correia receptora através do chute de transferência a ser 
analisado. O sistema de acionamento do transportador é feito por motoredutor 
trifásico, com rotação controlada por meio de um inversor de frequência. Dessa forma, 
é possível atender uma gama de velocidades nas correias, necessárias para atender 
à diversos tipos de chutes em escala. 
 
As Figuras 2 a 5 apresentam os ensaios em escala, feitos no Chute 01 e Chute 02, 
onde possibilita comparar o acumulo de material nas caixas de pedra obtidos no 
ensaio em escala e na modelagem computacional. Observa-se nas Figuras 2 e 3 que 
o material sintético assume um comportamento bem próximo ao escoamento e 
acomodação do material, similar ao mostrado na simulação contendo partículas 
virtuais com mesmas propriedades do minério de ferro empregado. 
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Figura 2. Chute 02 - vista lateral. 

 
A Figura 3 apresenta em detalhes o desalinhamento da correia (chute 01) tanto no 
ensaio em escala quanto na modelagem computacional, afirmando ainda mais a 
eficiência da técnica de similaridade e escalonamento. 
 

As Figuras 4 e 5 apresentam as vistas frontais dos chutes em escala, onde observa-
se que há semelhança em relação ao volume morto na caixa de pedra, tanto no chute 
em escala quanto o modelo computacional, logo o material similar usado nos garante 
que o estudo em modelo em escala está de acordo, validando a bancada de chute de 
transferência em escala, bem como uma ferramenta para estudos em chutes de 
transferência. 
 
A Figura 5 apresenta em detalhe a bota, o qual observa-se o volume morto do material 
sintético no chute em escala, muito similar ao obtido na modelagem computacional. 
 

 
Figura 3. Chute 01 – Desalinhamento da correia receptora. 

 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 
Figura 4. Chute 01 - vista frontal. 

 
 

 
Figura 5. Chute 02 – Detalhe do volume morto na bota. 

 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O presente trabalho apresentou uma metodologia para o desenvolvimento de uma 
bancada de transporte de correias em escala, baseadas nas leis de similaridade 
aplicadas ao escoamento granular. A partir da definição do fator escala, foram 
dimensionados os transportadores de correia e os chutes de transferências que 
compõe a bancada. A metodologia de trabalho consistiu em ensaio de caraterização 
inicial do minério de ferro, para se ter o critério de seleção do material sintético com 
comportamento similar ao minério de ferro, considerando que a massa específica 
deste material não influencia os resultados. Após a seleção do material, a sua massa 
específica define as taxas de carregamento que deverão ser obtidas na bancada para 
que as condições de similaridade com o chute real sejam satisfeitas. 
 
Os casos para teste foram extraídos de projetos reais, Os modelos dos chutes foram 
construídos em material acrílico, sendo necessário o desenvolvimento de técnicas 
específicas de montagem, que se mostraram adequadas para a construção dos 
mesmos. A partir dos ensaios realizados nos chutes 01 e 02, foi obtido um acúmulo 
de material consistente com os do modelo computacional DEM, apresentando 
visívelmente um escoamento similar entre os mesmos, o morto junto as caixas de 
pedra e até o desalinhamento da correia saída. Isso nos fornece uma ferramenta a 
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mais para a análise do escoamento de materiais granulados. Desta forma, verificou-
se que a instalação laboratorial desenvolvida é bem adequada para a calibração DEM 
e análise do comportamento do fluxo de granulados em chutes de transferência. 
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