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RESUMO 
 
Um dos principais problemas que ocorre no transporte de minério por meio de 
transportadores de correia é a obstrução ou incorreto fluxo do material nos chutes de 
transferência. Dentre os principais tipos de chutes usados na indústria estão os 
chutes constituídos por placas defletoras curvas (hood and spooon) e os chutes do 
tipo caixa de pedra. Nos chutes do primeiro tipo encontram-se na literatura 
procedimentos de projeto. Nos chutes do segundo tipo, pouco se tem explorado a 
respeito do dimensionamento. Portanto, com intuito de se buscar relações entre 
tipos de material, velocidade da correia e inclinações das caixas de pedras, este 
trabalho apresenta os resultados numéricos iniciais de um chute de caixa de pedra 
didático, onde diferentes configurações podem ser assumidas para se buscar um 
procedimento metodológico de projeto. Os resultados preliminares de simulação 
numérica foram obtidos por meio do método dos elementos discretos (DEM) para 
análise da velocidade do material na correia receptora para diferentes configurações 
de caixas de pedras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Simulação Computacional, Chute de Transferência, Método 

dos Elementos Discretos. 
 
 

ABSTRACT 

 
One of the main problems that occurs in ore transportation by means belt conveyors 
is the obstruction or incorrect flow of the material into transfer chutes. The main types 
of configuration of chutes used in industry are the hood and spoon, and rock boxes 
configuration. In chutes of the first type, there are design procedures in the literature. 
In chutes of the second type, little has been explored regarding design procedures. 
Therefore, in order to find relationships between material types, belt velocity and 
inclination of rock boxes, this paper presents the initial numerical results of a didactic 
transfer chute, where different configurations can be assumed to find a design 
methodology. Preliminary numerical simulation results were obtained using the 
discrete element method (DEM) to analyze the velocity of the material on the 
receiving belt for different configurations of rock boxes. 
 
KEYWORDS: Computational simulation, Transfer chutes; Discrete Element Method. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O setor mineral no Brasil tem um papel importante na economia do País. Em 2011, a 
Produção Mineral Brasileira (PMB) alcançou seu ápice, com um valor de US$53 
bilhões, vindo a declinar nos anos seguintes devido à crise financeira do País, 
chegando ao patamar de PMB de 24 bilhões em 2016, contudo com previsão de 
retomada de crescimento em 2017 (IBRAM, 2017). Devido a importância desse setor 
para o Brasil, é necessário que haja um constante desenvolvimento tecnológico em 
todas as etapas do processamento mineral. 
 
Em relação à etapa do transporte do minério, transportadores de correia e chutes de 
transferência são equipamentos cujos dimensionamentos devem ser criteriosamente 
executados para evitar perda de produção na operação. No caso de chutes, não são 
raros os problemas que ocorrem devido a incorreto dimensionamento, tais como 
como entupimento, derramamento e geração de pó. Dimensionamentos incorretos 
de chutes podem também trazer problemas nos transportadores de correia, tais 
como desgaste irregular na correia por descarregamento irregular (desalinhamento) 
e sobrecarga dos roletes devido a altos impactos do material granulado. Portanto, 
faz-se necessário um dimensionamento preciso do chute antes da sua fabricação, 
onde alguns pontos devem ser corretamente preditos, tais como a trajetória e 
velocidade do material através do chute, e a garantia do descarregamento 
apropriado do material na correia receptora. 
 
Processos otimizados de transporte de partículas podem ser alcançados por meio 
do Método dos Elementos Discretos (Discrete Element Method, DEM), onde uma 
visualização virtual do processo pode ser realizada. O DEM é uma técnica que vem 
sendo cada vez mais utilizada no estudo de predição do fluxo de partículas, e 
portanto, com grande aplicação na área de dimensionamento de equipamentos de 
tratamento de minérios, tais como moinhos, peneiras, dentre outros (Cleary, 2010). 
 
No caso de dimensionamento de chutes utilizando o DEM, o chute tipo hood and 
spoon, ou chute de placas curvas, já existem na literatura procedimentos de projeto 
(Roberts, 2003; Ilic e Donohue, 2015). Contudo, no caso dos chutes caixa de pedra, 
ainda não há um procedimento metodológico de dimensionamento, apenas algumas 
orientações baseadas na experiência. Portanto, visando o desenvolvimento de uma  
metodologia (ou desenvolvimento de conhecimento que permita a criação de um 
procedimento), um chute foi desenvolvido por meio do DEM, o qual pode adquirir 
diferentes configurações de caixa de pedras, que será usado em simulações de 
materiais com diferentes propriedades (abrasividade, coesividade, dentre outras).  
 
O estudo é ainda embrionário, e apresentam-se resultados numéricos iniciais de 
escoamento de um material no chute com alterações nas configurações das caixas 
de pedra. Após o desenvolvimento da metodologia de dimensionamento de chutes 
por meio de simulações numéricas, a etapa seguinte é a construção do protótipo e 
sua inserção em uma linha de transportadores (Fig. 1) para validação experimental. 
 
A seguir é feito um resumo dos tipos de chutes de transferência, uma síntese da 
técnica DEM e então apresentam-se os resultados numéricos do escoamento de 
material no chute com diferentes configurações construtivas, para se buscar uma 
relação entre essas e as características do material e operacional da correia. 
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Figura 1. Transportadores didáticos para visualização de escoamento em chutes. 

 
 

2. CHUTES DE TRANSFERÊNCIA 
 
Chutes de transferência são equipamentos usados para transferir material granulado 
de um transportador de correia a outro. Também podem ser usados sob silos para 
transferir matéria a transportadores de correias. No dimensionamento de chute 
alguns pontos devem ser analisados: (i) O chute deve direcionar o granulado na 
mesma direção do movimento da correia receptora com carga centralizada para 
prevenção de desalinhamento e desgaste. (ii) A largura do chute na descarga deve 
ser da ordem de 2/3 da largura da correia receptora (Roberts, 2003). 
 
As principais configurações de chutes usadas na indústria são os chutes com placas 
de impacto, chutes com caixa de pedra e chutes “hood and spoon”. Os chutes do 
primeiro tipo (Fig.2a) são baratos e fáceis de fabricar, contudo as desvantagens são 
várias, dentre eles, alto desgaste e geração de poeira e ruído. O chute caixa de 
pedra (Fig.2b) possui a vantagem do próprio material proteger o impacto do 
granulado e reduzir o desgaste, por meio do material estacionário formado em seu 
interior, contudo deve-se ter o cuidado para não retardar em demasia o fluxo do 
material em seu interior. O chute “hood and spoon” (Fig.2c) consiste de duas placas 
curvas (superior e inferior) que direcionam o fluxo do material à correia receptora. 
Apesar das placas receberem menor desgaste do que placas de impacto, o 
desgaste por abrasão é um problema a ser avaliado. 
 
 
3. MÉTODO DOS ELEMENTOS DISCRETOS (DEM) 
 
O método do Elementos Discretos baseia-se na 2ª lei de Newton para movimento 
translacional e rotacional de partículas, conforme modelo matemático descritos pelas 
Equações. (1) e (2). O modelo matemático inclui as interações entre partículas e 
também entre partículas e paredes, assim como forças de van der Waals, forças 
eletrostáticas, pontes líquidas, etc. (Fig. 3).  
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Figura 2. Chutes com: (a) placa de impacto (Goodyear, 1975); (b) caixas de pedra (Dewicki, 

2002); (c) chute hood and spoon (Benjamim et al, 2010) 

 

 
Figura 3 – Ilustração de forças agindo em uma partícula (Zhu et al., 2007). 
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Sendo que mi e Ii são a massa e o momento de inércia de massa da partícula i, 
respectivamente; vi e ωi são as velocidades de translação e rotação da partícula i, 
respectivamente;; Fi,j

c e Mij são as força de contato e o torque de contato agindo na 
partícula I devido a uma partícula j ou parede; Fi,k

nc é a força sendo contato agindo 
na partícula I pela partícula k ou outra fonte; Fi

f é a força de interação fluido-estrutura 
na partícula i; e Fi

g é a força gravitacional. 
 
Vários modelos têm sido propostos para calcular as forças e torques nas Equações 
(1) e (2). Sendo conhecidos as forças e torques, as equações são resolvidas 
numericamente. Desta forma, trajetória e velocidades são determinadas para cada 
passo de tempo. Existem vários pacotes computacionais comerciais ou não (código 
aberto) que utilizam o DEM. No presente trabalho foi utilizado o software Bulk Flow 
Analyst (BFA), da empresa Overland Conveyor. 
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4. RESULTADOS PRELIMINARES COM CHUTE DIDÁTICO 
 

Nesse primeiro estudo definiu-se um chute, referido como chute didático, pois nele 
serão feitas várias alterações para se verificar o efeito das mesmas na transferência 
do granulado. Esse chute é colocado entre transportadores de correia como mostra 
a Fig. 4. Nesse estudo inicial apenas serão modificadas configurações na parte 
superior do chute (parte em marrom na Fig. 4) 
 

       
Figura 4. Diferentes vistas do chute analisado entre transportadores de correia. 

 
Como primeira análise, foram as velocidades das partículas ao chegar na correia 
receptora para diferentes configurações de caixa de pedra na parte superior do 
chute escolhido. Este chute didático foi gerado no software SolidWorks, tendo três 
configurações diferentes, sendo uma sem caixa de pedra em sua parte superior (Fig. 
5a) (chutes com placas de impactos), outra configuração com chapas formadoras 
das caixas de pedra na posição de 0º (Fig. 5b) e por fim, uma configuração com 
chapa formadora das caixas de pedra com inclinação de 20º (Fig. 5c). 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 5. Chute didático: a) Modelo de chute utilizado (sem caixa de pedra); b) Chute com caixa 

de pedra na posição de 0º; c) Chute com caixa de pedra inclinado em 20º. 
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Para cada configuração do chute, foram realizadas simulações numéricas com 
parâmetros operacionais e de material fixos, conforme Tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1. Parâmetros de entrada no BFA. 

 

Simulação 
Raio da 

partícula 
(mm) 

Tempo de 
simulação (s) 

Taxa de 
fluxo 

(ton/h) 

Densidade 
do material 

(kgf/m³) 

Velocidade 
das Correias 

(m/s) 

Posição da 
Caixa de 

Pedra 

1 9 10 3 400 1,5 - 

2 9 15 3 400 1,5 0º 

3 9 15 3 400 1,5 20º 

 
Tabela 02. Parâmetros de entrada no BFA. 

 

 
Interação Partícula-Superfície Interação Partícula-Partícula 

Simulação 
Coef. atrito c/ 

parede 

Adesão 
superficial da 

partícula 

Coef. de coesão 
Interpartículas 

Coef. de atrito 
interpartículas 

1 0,56 0,0125 0,26 0,28 

2 0,56 0,0125 0,26 0,28 

3 0,56 0,0125 0,26 0,28 

 
Na primeira simulação, foi usado o chute didático sem a caixa de pedra em sua 
parte superior. É possível verificar na Fig. 6 que, em relação à velocidade da correia 
de alimentação, as partículas chegam com velocidade superior à velocidade da 
correia, o que pode causar problemas de fluxo e maior impacto na correia. 
 
 

    
 

Figura 6. Fluxo de partículas no chute sem caixas de pedras na sua parte superior. (a) vista 
lateral do chute; (b) vista lateral da parte inferior do chute. 

 
Na segunda simulação, já com as chapas formadoras de caixas de pedra na parte 
superior do chute na posição horizontal (0º), nota-se que há uma redução de 
velocidade de escoamento do material dentro do chute (Fig. 7), o que proporciona 

uma velocidade de saída das partículas aproximada ( 1,50 m/s) com a velocidade 
da correia receptora e também uma maior centralização do material na correia. 
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Figura 7. Fluxo de partículas no chute com chapas horizontais para formação das caixas de 
pedras na sua parte superior. (a) vista lateral do chute; (b) vista lateral da parte inferior do 

chute. 

 
Por fim, na terceira simulação, com as chapas formadoras das caixas de pedra 
superiores numa inclinação de 20º, verifica-se que há um leve aumento da 
velocidade das partículas em relação à segunda simulação, conforme visualização 
na Figura 8. 
 

 

 
 

Figura 8. Fluxo de partículas no chute com chapas com inclinação de 20º para formação das 
caixas de pedras na sua parte superior. (a) vista lateral do chute; (b) vista lateral da parte 

inferior do chute. 

 
Essa primeira análise será concluída com análise da velocidade da trajetória das 
partículas para as diferentes configurações de caixa de pedra. Para isso também 
deverá ser feito de acordo com o ângulo de repouso do material utilizado. Portanto, 
será realizada uma correlação entre velocidade da partícula, altura da caixa de 
pedra, ângulo de inclinação da chapa formadora da caixa de pedra e ângulo de 
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repouso do material. Outras propriedades do material poderão ser incluídas na 
análise. 
 
 
5. CONCLUSÕES 
 
No dimensionamento de chutes, já há na literatura procedimentos de projeto de 
chutes hood and spoon. Contudo, no caso dos chutes caixa de pedra, pouco se tem 
disponível. Portanto, o presente trabalho mostra os primeiros resultados de 
simulação numérica por meio do DEM, visando obter maior conhecimento para o 
desenvolvimento de uma metodologia de dimensionamento de chutes caixa de 
pedra. 
 
Avaliou-se nos resultados iniciais como a presença e inclinação de chapas 
formadoras de caixa de pedras podem influenciar na velocidade das partículas ao 
longo do chute. Essa primeira etapa de análise será finalizada por meio de um 
estudo de correlação entre velocidade da partícula, altura da caixa de pedra, ângulo 
de inclinação da chapa formadora da caixa de pedra e ângulo de repouso do 
material. Outras propriedades do material poderão ser incluídas na análise. 
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