
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ELEMENTOS DISCRETOS PARA 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTO 

DE MINÉRIOS DE MANGANÊS 
 

MESQUITA, A.L.A.1, MACIAS, P.2, MESQUITA, H.3, BRITO, H.L.S.4,  
OLIVEIRA, A.H.5, SOUZA, H.S.6 

1Universidade Federal do Pará (UFPA), Departamento de Engenharia Mecânica. 
e-mail: andream@ufpa.br 

2Solve Engenharia, e-mail: pedro.macias@solveengenharia.com.br 
3Solve Engenharia, e-mail: hugo.mesquita@solveengenharia.com.br 

4Engenharia de Manutenção, Vale, e-mail: hugo.brito@vale.com 
5Desenvolvimento e Planejamento Manganês, Vale, e-mail: arildo.oliveira@vale.com 

6Desenvolvimento e Planejamento Manganês, Vale, e-mail: helder.silva@vale.com 

 
 
RESUMO 
 
A planta de processamento mineral de manganês está localizada na província 
mineral de Carajás sendo constituída de operações unitárias de britagem, 
escrubagem, peneiramento e classificação. O oversize das peneiras (fração 
granulada) e o underflow do classificador (sinter feed) compõem o portfólio de 
produtos da planta. A tipologia Pelito Manganesífero Siltito (PMS) tem relevante 
participação no depósito e apresenta características de alta coesividade devido à 
elevada presença de argilas e consequentemente com relevante dificuldade de 
manuseio nas transferências. Objetivando o aproveitamento desse minério foram 
desenvolvidos estudos de escoamento deste minério através de simulações 
utilizando a modelagem de escoamento de partículas pela técnica de Elementos 
Discretos (DEM – “Discrete Element Method”), para estimar o comportamento do 
escoamento do minério através dos chutes e silos propondo adequações na 
geometria e inclinações dos equipamentos, de forma a atender a capacidade de 
projeto do sistema de transferência e obter um fluxo contínuo, centralizado e 
alinhado evitando condições de entupimento e possíveis desalinhamentos, entre 
outros benefícios. As propriedades do minério foram determinadas em ensaios em 
célula de cisalhamento e em caixas de fluxo, para calibração dos modelos. Os 
resultados dos testes de caracterização, modelamento e simulação de escoamento 
de partículas são apresentados e discutidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DEM; método de elementos discretos; minério de manganês; 
simulação de chutes e moegas; escoamento de minérios. 
 
ABSTRACT 
 
The Azul manganese mine is located in the Mineral Province of Carajás, in the city of 
Paraupebas-PA. The ore is processed at a plant utilising crushers, scrubbers, 
screens and a spiral classifier. The oversize screens (lump ore) and the underflow of 
the classifier (sinter feed) make up the portfolio of products produced at the plant. 
The Pelite Siltite (PMS) lithology has a relevant presence in the deposits and is 
characterised by its cohesiveness due to the high presence of clay and consequently 
there is a significant difficulty in handling the transfers. Simulated flow studies were 
developed in order to exploit this ore. Due to the high cohesiveness characteristics of 
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the manganese ores, simulation studies were performed utilizing the modeling flow of 
particles through the Discrete Element Method (DEM). This was used to estimate and 
predict the behavior of the flow through the ore chutes and silos in advance and 
proactively perform adjustments in geometry and inclinations of the equipment, in 
order to, meet the capacity of the system design and obtain a continuous, centralized 
and aligned flow. It also had the purpose of reducing the impact of the ore on the 
structure of the equipment, thus avoiding losses and the possible clogging conditions 
of misalignment, among other benefits. The properties of the particulate material 
were obtained using a shear cell so as to obtain the wall angle friction and internal 
angle friction. Visualization tests, using box flow models, were performed in order to 
calibrate the DEM.The results of the characterization, modeling and simulation of 
particle flow tests are presented and discussed. 
 
KEYWORDS: DEM; manganese ore; chutes and silos design; ore flow.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A unidade de Manganês do Azul beneficia os litotipos Minério de Manganês Maciço 
(MMM); Minério de Manganês Detrítico (DET); Pelito Manganesífero (PMN); e em 
menor proporção (pela dificuldade de manuseio e baixo teor dos produtos) diluído 
com litotipos mais ricos o Pelito Manganesífero Siltito (PMS). Este último é 
constituído por elevada presença de argilas que tornam o minério coesivo, além de 
formar polpas com alta viscosidade. O circuito da planta de processamento mineral é 
constituído por britagem, escrubagem para desagregação, peneiramento e 
classificação (classificador espiral). Os produtos produzidos são o granulado, que 
corresponde a fração grossa entre 75 e 9 mm, e o sinter feed, que corresponde à 
fração entre 9 e 0,15mm. Todo material abaixo de 0,15mm é descartado como 
rejeito nas barragens. Com a operação da mina, o minério de alto teor vem sendo 
exaurido, restando grandes quantidades de minério de baixo teor, principalmente do 
PMS, que atualmente é beneficiado diluído em pequenas proporções com minério 
de alto teor. Isto ocorre devido ao fato que o PMS não apresenta produtos com 
teores adequados, além da dificuldade de manuseio devido à alta presença de 
argilas, que tornam o minério coesivo, com elevada degradação do granulado além 
de formar polpas com alta viscosidade. 
 
Devido às características de elevada coesividade dos minérios de manganês 
particularmente do litotipo PMS foram realizados estudos de simulações utilizando a 
modelagem de escoamento de partículas através da técnica de Elementos Discretos 
(DEM – Discrete Element Method). Atualmente, o DEM é a ferramenta mais 
moderna o projeto de chutes (Kessler e Prenner 2009; Kim, 2010), sendo a sua 
calibração indispensável para obtenção de resultados confiáveis (Levy e Ooi, 2011). 
Esta técnica pode prever e estimar o comportamento do escoamento do minério 
através dos chutes e silos realizando antecipadamente e preventivamente ajustes na 
geometria e inclinações dos equipamentos, de forma a atender a capacidade de 
projeto do sistema e obter um fluxo contínuo, centralizado e alinhado além do 
propósito de diminuir o impacto do minério na estrutura dos equipamentos, 
otimizando a vida útil dos componentes, minimizando o desgaste, perdas e evitando 
condições de entupimento e possíveis desalinhamentos, entre outros benefícios. 
 
As propriedades do material particulado foram obtidas através de ensaios em célula 
de cisalhamento, para obtenção de atrito com a parede e ângulo de atrito interno, e 
em caixas de fluxo, para calibração do método DEM. O ângulo mínimo de parede 
para silos foi calculado utilizando os dados dos ensaios em célula de cisalhamento 
em conjunto com a teoria de Jenike (1964), e confirmados pelo método DEM. Para 
chutes, a condição dinâmica exigiu o cálculo somente pelo método DEM. 
 
O objetivo do trabalho é apresentar e discutir os resultados dos testes para 
determinação das propriedades de escoamento do minério particulado do litotipo 
PMS (com expressiva participação no depósito) no intervalo das condições de 
operação esperadas e simulação do projeto de chutes, moegas e silos utilizando a 
modelagem de escoamento de partículas através da técnica DEM. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A partir de testes industriais de beneficiamento do litotipo PMS, amostras foram 
coletadas para caracterização do minério particulado A granulometria foi realizada 
em acordo com norma ABNT NBR 7181:1984, a massa específica do sólido foi 
obtida obedecendo-se a norma ABNT NBR 6508:1984 e a compressibilidade da 
fração < 3 mm do minério conforme norma NBR 6122/2010. Para a compactação foi 
utilizada uma máquina universal de ensaios, marca SERVO PULSER, modelo EHF – 
EM100K1-020-1A, eletromecânica, com capacidade máxima de 100 KN e 
velocidade de deslocamento do eixo de 1 mm/min. Foram realizados ensaios com a 
fração < 3 mm em célula de cisalhamento de 95 mm para obtenção de ângulo de 
atrito com a parede, ângulo de atrito interno, φ i, e ângulo de atrito interno efetivo, φe, 
empregando-se a norma ASTM D-6128-97. O ensaio consiste em se registrar a 
tensão cisalhante limite para o escoamento do material, S, em função da tensão 
normal de consolidação, N, permitindo a análise qualitativa da facilidade ou não de 
escoamento do material através da função de fluxo, definida como a razão entre a 
tensão principal do escoamento, σ1, e a tensão não confinada σc. Maiores detalhes 
sobre a teoria e a utilização de células de cisalhamento podem ser encontrados em 
ASTM (1997) e Schulze (2008). 
 
Para visualização do comportamento do material e a calibração do DEM foram 
realizados ensaios de visualização do escoamento do minério em pequenos 
modelos do tipo caixa (“box flow”) que é uma prática bastante utilizada na calibração 
de modelos DEM (Li et al, 2005; Coetzee e Els, 2009). No presente trabalho utilizou-
se um caixa de seção 80 x 400 mm e altura de 250 mm, com fundo na forma de uma 
válvula guilhotina, permitindo tanto escoamento lateral, quanto escoamento central e 
com abertura regulável. Também foi empregada uma caixa de fluxo de grande porte 
(“Big Box Flox”, concebido pela empresa Solve Engenharia) para melhor 
representação do escoamento. Esta caixa de dimensão de 500 x 1000 mm, com 
altura de chute variando de 1 a 4 m. Para as simulações através da modelagem 
DEM foi utilizado o software Bulk Flow Analyst - BFA, versão 11.0. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Ensaios de caracterização 
 
A Figura 1 apresenta a distribuição granulométrica da amostra de PMS ROM e sinter 
feed e a Tabela 1 apresenta o resultado para a massa específica do minério.  
 

 
Figura 1. Análise granulométrica da amostra PMS - a) ROM, b) sínter feed. 
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Tabela 1. Massa específica real do litotipo PMS. 

Material Manganês PMS 

Massa especifica (kg/m³) 3.130,8 2.941,8 2.871,1 

Média 2.981,2 

 
A Figura 2 apresenta o resultado para o ângulo de atrito com a parede, instantâneo 
e com uma consolidação de 24 h, para utilizando a fração < 3,0 mm na célula de 
cisalhamento e com umidade de 30%. Os ensaios mostraram um ângulo de 29,7 
graus, significando um fator de atrito do material com ao aço de 0,57, para a 
condição instantânea e um ângulo de 56,4 graus, gerando um fator de atrito de 1,5, 
para a condição de consolidação de 24 h. Considerando a metodologia estabelecida 
por Jenike (1964) para projeto de silos, este valor de ângulo de atrito na parede com 
consolidação de 24 h inviabiliza qualquer projeto de silo que considere o fluxo 
mássico. O valor do ensaio instantâneo foi empregado na simulação dos chutes. 
 

 
Figura 2. Atrito com aço do litotipo PMS, umidade de 30 % - a) instantâneo, b) consolidação de 

24 h. 

 
Os ensaios de cisalhamento para a determinação do ângulo de atrito interno e 
outros parâmetros de caracterização do escoamento de sólidos, conforme Figura 1, 
em uma condição quase estática, são apresentados na Figura 3. Verifica-se um 
aumento do ângulo de atrito interno efetivo de 57,7 graus para 79,0 graus, o que 
demostra a grande dificuldade de escoamento se o material for consolidado por 24 
h. O escoabilidade deste material, segundo a classificação de Jenike, é muito 
coesivo. 
 
Os ensaios de escoamento dos materiais em caixa de fluxo padrão e em caixa fluxo 
de grande porte, demostraram que o ROM e o sínter feed têm comportamento 
semelhantes, justificado pela grande quantidade de finos presentes no ROM, 
conforme Figura 1. Estes ensaios são apresentados na Figura 4 e foram utilizados 
também para a calibração do modelo de simulação numérica do tipo DEM. O 
resultado da qualidade desta calibração é apresentado na Tabela 2. 
 



Mesquita, A.L.A.; Macias, P.; Mesquita, H.; Brito, H.L.S.; Oliveira, A.H.; Souza, H.S. 

 
a)                                                      b) 

Figura 3. Ensaio de cisalhamento do litotipo PMS, umidade de 30 % - a) instantâneo, b) 
consolidação de 24 h. 

 

 
Figura 4. Escoamento em caixa de fluxo padrão: escoamento lateral, a) ROM, c) sinter feed; 
escoamento central, b) ROM, d) sinter feed. Caixa de fluxo de grande porte, f) ROM, h) ROM. 

Simulação DEM para calibração: e) RM, h) sinter feed. 

 
Tabela 2. Parâmetros de calibração ROM de PMS. 

Material  Experimental Simulação DEM  Erro (%) 

Angulo drenado 74,0 76,0  2,7  

Angulo de repouso 54,0 52,0 3,7  

 
3.2. Exemplos de simulações de chutes e silo 
 
Após a etapa de ensaios de caracterização e calibração do modelo DEM foi 
realizada uma campanha de verificação de projetos de chutes e silos. As 
transferências analisadas foram: descarga na moega de alimentação de ROM e 
escoamento na moega; chute de alimentação para o britador primário; descarga do 
britador prismático para correia de recepção; escoamento em divisor de fluxo para a 
alimentação de peneiras e silo de sínter feed. 
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Devido a limitação de espaço disponível são apresentadas neste trabalho somente 
uma análise de chute e a análise do silo. O desviador analisado consiste de uma 
chapa defletora ajustável e duas comportas, permitindo a seleção do transportador 
de recepção ou a alimentação simultânea dos mesmos. Foram simuladas todas as 
condições operacionais, assim como a dinâmica da interação das comportas com o 
minério. 
 
A Figura 5 mostra uma comparação do escoamento do projeto básico inicial do 
desviador e o escoamento com a alteração do projeto da defletora, que permitiu se 
obter uma operação adequada para a alimentação simultânea dos transportadores 
de recepção, assim como um bom alinhamento das correias para todas as 
condições operacionais. 
 
Em relação à análise de silo foi estudado um projeto preliminar de um silo de sinter 
feed para carregamento de caminhão, utilizando os ensaios de cisalhamento em 
célula Jenike.  

 
Figura 5. Simulação DEM do escoamento do minério de manganês através de um desviador – 

a) projeto básico inicial, b) projeto básico alterado. 

 
A Figura 6 apresenta três condições de projeto sobre o gráfico de tipo de 
escoamento, seguindo a metodologia estabelecida por Jenike, a qual se sabe que é 
conservadora. Para materiais coesivos, o princípio de projeto e promover o 
escoamento mássico, pois o escoamento do tipo funil pode produzir entupimento, 
além de diminuir a capacidade útil do silo. O ponto 1 é a condição do projeto básico 
preliminar, com um ângulo de moega do silo que produziria o escoamento do tipo 
funil, portanto não adequado. Aumentando-se o ângulo da moega atinge-se um 
escoamento mássico, mostrado pelo ponto 2 na Figura 8. 
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Figura 6. Análise de projeto de silo. 1) projeto básico inicial, 2) projeto básico alterado, 3) uso 

de material de menor atrito para revestimento da moega. 

 
O ângulo da moega é fundamental para o projeto de toda a instalação, considerando 
ainda a altura necessária para a movimentação dos caminhões. Para diminuição 
deste ângulo, favorecendo o projeto da instalação, se poderia revestir as paredes 
internas da moega, diminuindo o fator de atrito. Esta condição é mostrada pelo ponto 
3. Para determinação exata deste ponto são necessários ensaios com os materiais 
de revestimento. Essas condições de escoamento foram também verificadas por 
simulações DEM. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os ensaios apresentados fizeram a caracterização do comportamento do minério de 
manganês Pelito Manganesífero Siltito, visando aplicação em projetos de manuseio. 
Verificou-se trata-se de um material muito coesivo, com dificuldade de escoamento. 
Foi também constatado que a consolidação em 2h do material não permite o seu 
armazenamento em silos. Os ensaios em caixa de fluxo permitiram a calibração dos 
modelos de simulação numérica do tipo DEM. 
 
A partir da verificação do comportamento do escoamento do litotipo PMS nos 
diversos pontos de transferência verifica-se a necessidade de adequações em 
diversos itens do projeto. Foi apresentado no trabalho a necessidade de alteração 
do projeto da defletora do desviador e outras transferência também forma 
verificados, como: a necessidade de alterações nas seções das vigas longitudinais e 
transversais da grelha da moega; a necessidade de deslocamento do britador 
primário, a fim de alinhar o escoamento e diminuir o impacto na correia subsequente 
além de evitar vazamento de minério; alterações em chutes para diminuição do 
impacto em correias e para promover o alinhamento das mesmas. 
  
Referente ao silo de sinter feed, verifica-se que o ângulo de parede do projeto 
original do silo não é a adequado e propicia condições favoráveis ao entupimento. 
Necessitando da alteração da geometria da moega de descarga, que, mantendo-se 
as elevações atuais, induz a uma configuração de quatro moegas de descargas, que 
é uma solução adotada em outros projetos desta natureza. 
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Assim, a metodologia de caracterização do manganês Pelito Manganesífero Siltito e 
da calibração de modelo DEM se mostraram adequadas para a análise do 
comportamento do minério visando aplicação em projetos de manuseio. 
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