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RESUMO 
 
O Método de Elementos Discretos (DEM) é um método matemático muito aceito na 
previsão do comportamento do fluxo de partículas em moinhos tubulares. Entretanto, 
para que o DEM produza resultados confiáveis é necessária a calibração adequada 
dos diversos parâmetros dos submodelos que o compõe. Na indústria mineral, 
muitos dos equipamentos simulados com DEM são de difícil medição, sendo opacos 
ou destrutivos aos instrumentos. Atualmente, a maior parte da validação realizada 
para fluxo de partículas em moinhos tubulares é baseada na comparação visual 
qualitativa em sistemas em escala de laboratório onde uma superfície é transparente 
e pode ser fotografada. O uso de técnicas de como o Rastreamento de Partículas 
por Emissão Positrônica (PEPT) permite a observação quantitativa do campo de 
fluxo 3D das partículas ao longo do tempo. A técnica consiste no rastreamento da 
trajetória de uma partícula radioativa num sistema granular ou fluido, tal como um 
moinho tubular. Assim, o PEPT se mostra uma técnica adequada para avaliação da 
exatidão da previsão de simulações de DEM. O presente trabalho estabelece uma 
metodologia para calibração de simulações de DEM em moinhos tubulares baseado 
em experimentos realizados com a técnica de PEPT. 
 
PALAVRAS-CHAVE: moagem; calibração; DEM; PEPT. 
 
ABSTRACT 
 
The Discrete Element Method (DEM) is a mathematical method widely accepted in 
predicting the particle flow behavior in tumbling mills. However, for the DEM to 
produce reliable results proper calibration is needed of the various parameters of the 
sub-models that compose it. In the mining industry, it is difficult to make 
measurements inside many of the equipment simulated with DEM, since they are 
opaque or the environment would be destructive for the instruments. Currently, most 
of the validation performed for particle flow in tumbling mills is based upon qualitative 
visual comparison to systems in laboratory scale where one surface is transparent 
and can be photographed. The use of techniques such as Positron Emission Particle 
Tracking (PEPT) allows the quantitative observation of the 3D flow field of the 
particles over time. The technique consists in tracking the path of a radioactive 
particle in a granular or fluid system, such as a tumbling mill. Thus, PEPT proved to 
be a suitable technique for evaluation of the accuracy of DEM simulations. This work 
establishes a methodology for calibration of DEM simulations in tumbling mills based 
on experiments with the PEPT technique.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Muitos dos modelos matemáticos desenvolvidos para moinhos usam relações 
empíricas para descrever a distribuição de potência na carga moedora e mineral, 
tipicamente tratando a carga como um corpo contínuo afim de simplificar sua 
descrição matemática. Enquanto essas abordagens se provaram suficientes em 
prever a potência consumida pelo moinho, não fornecem um entendimento sobre os 
mecanismos que resultam no tipo de movimento da carga e interação entre 
partículas. Essas limitações se originam no fato de moinhos tubulares serem 
sistemas fechados e opacos, tornando a completa quantificação da distribuição e 
movimento da carga extremamente difícil ou talvez impossível. Em moinhos 
industriais informações sobre movimento da carga, distribuição de tamanho nas 
diferentes regiões e espectro de energia de colisões entre minério e corpos 
moedores ainda são muito difíceis de serem determinados. Tais informações são 
valiosas no caso de novos projetos e minérios de comportamento não convencional. 
Com o intuito de superar essas limitações outras ferramentas se fazem necessárias. 
 
O Método de Elementos Discretos (DEM) se apresenta como uma opção muito útil 
afim de melhor caracterizar o comportamento da carga. A técnica consiste na 
aplicação das leis de movimento de Newton para determinação da posição e 
velocidade de cada partícula em cada incremento de tempo. Também são utilizados 
modelos de contato específicos a fim de descrever a mecânica das colisões entre 
duas ou mais partículas ou entre partículas e superfícies adjacentes. O constante 
desenvolvimento de aplicações usando DEM em moinhos tubulares, iniciado em 
1992 com o trabalho de Mishra e Rajamani, agora permite a simulação do 
movimento da carga em moinhos em escala industrial (Mishra & Rajamani 1992). 
Para descrever as interações entre cada partícula e seu entorno na modelagem de 
operações de cominuição, modelos de mola linear e amortecimento, nas direções 
normal e tangencial, costumam ser usados (Weerasekara et al. 2013). Devido a sua 
simplicidade, para esse estudo foi utilizado o modelo de contato Hertz-Mindlin que 

utiliza os parâmetros Coeficiente de Restituição (𝐶) e Coeficiente de Atrito (𝜇), 
ambos os parâmetros variam em relação ao material das partículas e das superfícies 
adjacentes. 
 
A simulação em microescala de moinhos via DEM oferece a oportunidade de um 
melhor entendimento de sua dinâmica interna e no desenvolvimento de melhorias 
em seu projeto e operação, possivelmente resultando em melhores eficiência e 
produto. Para moinhos tubulares, DEM pode ser utilizado para entender o ambiente 
de colisões nas distintas zonas de moagem no interior do moinho. Esta análise 
permite tanto uma compreensão qualitativa da influência na variação de condições 
operacionais quanto a quantificação da contribuição das diferentes zonas de 
moagem no processo como um todo. 
 
Entretanto, a fim de que simulações de DEM descrevam o comportamento das 
partículas com fidelidade ao observado no mundo real é necessário aplicar aos 
modelos, usados no método, parâmetros de material e contato adequados. Esses 
parâmetros não estão sempre disponíveis. Uma das formas de determiná-los é 
através de sua calibração, pela comparação quantitativa de resultados 
experimentais e simulados. Em alguns casos, o Rastreamento de Partículas por 
Emissão Positrônica (do inglês PEPT, ou Positron Emission Particle Tracking) se 
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apresenta como a técnica ideal para calibração de parâmetros de DEM. PEPT 
consiste em uma técnica para medir a trajetória, em três dimensões, do fluxo de um 
traçador radioativo em um sistema granular ou fluido, como um moinho tubular. Essa 
técnica foi originalmente desenvolvida para fins médicos como a Tomografia por 
Emissão de Pósitrons (PET), e posteriormente adaptada a aplicações em 
engenharia. Consiste no decaimento positrônico de um “traçador”, uma partícula 
marcada com um radionuclídeo. Este radionuclídeo decai pela emissão de dois 
fótons de radiação gama, emitidos em direções opostas. A detecção de ambos os 
fótons por matriz de detectores (câmera PET) permite a triangulação do traçador a 
uma frequência de até 250 Hz. O traçador é, em geral, marcado com radionuclídeos 
como 18F, 64Cu e 68Ga. A precisão da técnica depende de fatores como a velocidade 
e ativação do traçador, assim como a atenuação pelo meio em que está inserido 
(Parker et al. 1997). Ao final do ensaio é possível calcular uma distribuição 
estatística da densidade de partículas em cada região do sistema testado. 
 
O presente trabalho propõe uma metodologia de calibração de parâmetros de 
contato para simulações de DEM, usando dados adquiridos a partir de ensaios de 
moagem, em escala de laboratório, usando a técnica PEPT. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Aparato experimental 
 
Para este estudo três testes foram realizados a seco e em batelada, variando a 
velocidade de rotação do moinho. Experimentos rastreando um traçador, com PEPT, 
foram realizados usando a câmera de placas paralelas ADAC Forte no Positron 
Imaging Centre, University of Birmingham. Um moinho tubular, em escala de 
laboratório, com diâmetro interno de 300 mm e 270 mm de comprimento, foi 
utilizado. A carcaça do moinho era composta de Polietileno de Alta Densidade 
(HDPE) e equipado com 20 lifters de nylon, igualmente espaçados, com altura de 5 
mm, largura de 20 mm e ângulo da face de 60° com a carcaça. As tampas de ambos 
os lados também eram de HDPE, com uma possuindo abertura para alimentação e a 
outra um painel de descarga com orifícios de 1 mm de diâmetro. Um torquímetro, 
capaz de registrar a variação do torque e potência ao longo do tempo, foi anexado 
entre o moinho e o motor. A Figura 1 apresenta uma foto e um esquema do sistema 
descrito acima. As velocidades de rotação do moinho durante os testes foram de 50, 
60 e 75% da velocidade crítica. 
 
Como carga, foram usadas esferas de vidro de 5 mm de diâmetro. Um enchimento 
volumétrico do moinho de 31,3% foi mantido constante em todos os testes. Como 
traçador, uma esfera de vidro, de 5 mm de diâmetro, foi ativada, seguindo a 
metodologia descrita por Parker (Parker et al. 1997), com um feixe de 3He 
produzindo o radionuclídeo 18Fe, com meia-vida de 110 min. Em cada teste, o 
traçador ativado foi adicionado a carga no moinho e rastreado por uma hora. De 
acordo com a hipótese de ergodicidade do sistema, esse tempo de duração do teste 
é adequado para determinar as propriedades médias de movimento de uma carga 
composta por partículas em um monotamanho, uma vez que o tempo que uma 
partícula ocupa um determinado segmento do sistema é proporcional ao número de 
partículas no mesmo segmento. 
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Figura 1. Moinho utilizado nos ensaios (PEPT) e simulações. 

 
2.2. Plano de simulações de DEM 
 
Para as simulações de DEM, a geometria do moinho, incluindo lifters e tampas, foi 
desenhada em CAD. Um software comercial, chamado EDEM®, desenvolvido pela 
DEM Solutions, foi escolhido para realizar as simulações neste estudo (DEM 
Solutions 2013). Os parâmetros de material utilizados nas simulações foram 
selecionados a partir de informações disponibilizadas pelos fabricantes e banco de 
dados de materiais. A Tabela 1 resume os parâmetros de material usados nas 
simulações. 
 

Tabela 1. Parâmetros de material usados nas simulações. 

Item Material 
Massa esp. 

(kg/m³) 
Módulo de Cisalhamento 

(GPa) 
Razão de 
Poisson 

Carcaça e 
tampas 

HDPE 950 0,31 0,42 

Lifters Nylon 1100 0,76 0,76 

Esferas Vidro 2500 26 0,23 

 
Diferentemente dos ensaios com PEPT, nas simulações de DEM é possível 
acompanhar a posição de todas as partículas da carga a cada intervalo de tempo. 
Dessa forma os dados extraídos correspondem a 3 segundos de simulação, após 
estabilização. 
 
Para a calibração dos parâmetros do modelo de contato foi criado um plano 
preliminar fatorial fracionário de simulações com quatro fatores, dois níveis e três 
pontos centrais. Os parâmetros calibrados foram os seguintes: coeficiente de 
restituição partícula-partícula (CRPP), coeficiente de atrito partícula-partícula 
(CAPP), coeficiente de restituição partícula-geometria (CRPG) e coeficiente de atrito 
partícula-geometria (CAPG). Os níveis escolhidos para o plano preliminar foram 0,3 
e 0,7. A calibração foi realizada utilizando apenas dados de testes realizados a 75% 
da velocidade crítica. Dessa forma, após determinação de parâmetros de contato 
adequados, simulações para 50 e 60% v.c. foram realizadas com o intuito de validar 
a aplicabilidade dos parâmetros a essas velocidades. 

Motor Moinho Torquímetr
o 
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2.3. Análise dos dados 
 
A análise dos dados oriundos do PEPT é fundamentalmente semelhante a realizada 
para dados extraídos das simulações de DEM. As coordenadas cartesianas, ao 
longo do tempo, das partículas, foram processadas em uma rotina de MATLAB®. A 
fim de examinar o comportamento da carga ao longo do plano azimutal do moinho, 
sua face foi dividida em uma grade de 50 x 50 quadrados discretos, assim as 
propriedades da carga no interior de cada quadrado é a média das propriedades das 
partículas em seu interior. Mais detalhes sobre a metodologia de processamento dos 
dados podem ser encontrados em outra publicação (Sichalwe et al., 2011). 
 
A comparação entre dados de DEM e PEPT foi feita de três formas: a potência 
consumida, a frequência relativa de partículas e de velocidades normalizadas. A 
frequência relativa de partículas é uma medida da fração de partículas ao longo 
direção horizontal do plano azimutal do moinho. A distribuição de velocidades 
normalizadas diz respeito à fração da carga em cada faixa de velocidade, 
normalizada pela velocidade de rotação do moinho. Mais detalhes podem ser 
encontrados em outras publicações (Bbosa et al. 2014) (Pasha et al. 2014). A 
potência consumida foi calculada a partir do método desenvolvido em um estudo 
com dados semelhantes, também oriundos de PEPT (Bbosa et al. 2011). O método 
é baseado na hipótese de que uma estimativa mais precisa da potência consumida 
seria a soma das contribuições individuais potência de cada quadrado da grade, 

usando a velocidade angular (𝛼𝑖) do quadrado ao invés da velocidade do moinho. A 
potência consumida foi determinada usando a seguinte equação: 
 

 𝑃 =
𝑀 ∙ 𝑔

𝑇
∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 
Onde 𝑀 é a massa total da carga, 𝑔 a aceleração da gravidade, 𝑇 o tempo total de 

duração do ensaio, 𝑥𝑖 a posição horizontal do quadrado e 𝑡𝑖 o tempo de 
permanência das partículas dentro do quadrado. 
 
A fim avaliar a validade dos parâmetros testados uma função objetivo foi proposta. A 
função objetivo considera as contribuições das três formas de comparação 
apresentadas (potência consumida, frequência relativa de partículas e distribuição 
de velocidades) e dada por 
 

 
𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝑜𝑏𝑗. = |𝑃𝑃𝐸𝑃𝑇 − 𝑃𝐷𝐸𝑀| + 𝐸𝑀𝑄(|𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃𝑇 − 𝐹𝑅𝐷𝐸𝑀|)

+ 𝐸𝑀𝑄(|𝐷𝑉𝑃𝐸𝑃𝑇 − 𝐷𝑉𝐷𝐸𝑀|) 
(2) 

 
Onde P é a potência consumida, FR e DV são as frequência relativa e distribuição 

de velocidade, respectivamente. O termo 𝐸𝑀𝑄(|𝐹𝑅𝑃𝐸𝑃𝑇 − 𝐹𝑅𝐷𝐸𝑀|) representa o erro 
médio quadrático da diferença entre as frequência relativa para dados de PEPT e 

DEM, enquanto o termo 𝐸𝑀𝑄(|𝐷𝑉𝑃𝐸𝑃𝑇 − 𝐷𝑉𝐷𝐸𝑀|) é o erro médio quadrático para as 
diferenças de distribuição de velocidades. 
 
 
 
 



Chagas, A.S.; Carvalho, R.M.; Bbosa, L.; Tavares, L.M.; Mainza, A. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Tabela 2 apresenta os valores dos parâmetros utilizados e os valores de potência 
calculados em cada caso simulado para o plano preliminar e a Figura 2 apresenta os 
valores encontrados para a função objetivo. A Figura 3 apresenta a potência 
calculada para os casos do primeiro plano de simulações comparativamente ao 
medido durante o teste e calculado a partir dos dados de PEPT. 
 
Tabela 2. Plano preliminar de simulações para 

75% da velocidade crítica. 

Caso CRPP CAPP CRPG CAPG 
Pot. 
(W) 

1 0,3 0,3 0,3 0,3 29,8 

2 0,7 0,3 0,3 0,7 30,3 

3 0,3 0,7 0,3 0,7 30,9 

4 0,7 0,7 0,3 0,3 31,1 

5 0,3 0,3 0,7 0,7 30,1 

6 0,7 0,3 0,7 0,3 29,9 

7 0,3 0,7 0,7 0,3 30,7 

8 0,7 0,7 0,7 0,7 31,4 

9 0,5 0,5 0,5 0,5 31,0 

10 0,5 0,5 0,5 0,5 30,8 

11 0,5 0,5 0,5 0,5 30,8 

 

 
Figura 2. Valores da função objetivo para o 

plano de simulações preliminar. 
 

A partir dos resultados encontrados, uma análise de variância foi realizada, 
aplicando um nível de confiança de 90%. A análise mostrou o coeficiente de atrito 
partícula-partícula (CAPP) como a variável mais significativa nos níveis estudados 
para a função objetivo adotada. Uma segunda variável indicada como significativa é 
o coeficiente de restituição partícula-geometria (CRPG), embora não tão significativo 
quanto o CFPP. Os coeficientes de restituição partícula-partícula (CRPP) e de atrito 
partícula-geometria (CAPG), entretanto, apresentaram efeitos desprezíveis na 
função objetivo. Estas conclusões estão de acordo com uma análise feita por Cleary 
(2001). 
 

 
Figura 3. Potência consumida medida (MED) e calculada a partir de dados de PEPT e 

simulações de DEM. 

 
No sentido de reduzir o número de variáveis para um plano subsequente de 
simulações, foi decido fixar os valores de CRPP e CAPG em 0,8 e 0,3, 
respectivamente. A escolha desses valores foi baseada em um estudo, realizado por 
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González-Montellano et al. (2012), no qual parâmetros de contato para esferas de 
vidro contra uma superfície polimérica foram determinados experimentalmente, 
apresentando os valores de 0,808 para o CRPP e 0,299 para o CFPG. Com base na 
análise de variância realizada, um segundo plano de maior resolução foi criado com 
o objetivo de estimar o conjunto ótimo de parâmetros. O plano criado foi do tipo 
composto central, com cinco pontos centrais, variando os parâmetros da seguinte 
maneira: CAPP [0,2; 0,4] e CRPG [0,53; 0,59]. A Tabela 3 apresenta o plano 
composto central de simulações e a Figura 4 apresenta os resultados da função 
objetivo encontrados. 
 

Tabela 3. Plano de simulações refinado. 
Casos CAPP CRPG Pot. (W) 

12 0,20 0,53 29,0 

13 0,40 0,53 30,4 

14 0,20 0,59 31,4 

15 0,40 0,59 30,5 

16 0,16 0,56 28,4 

17 0,44 0,56 30,7 

18 0,30 0,52 30,2 

19 0,30 0,60 30,0 

20 0,30 0,56 30,0 

21 0,30 0,56 30,2 

22 0,30 0,56 30,0 

23 0,30 0,56 30,0 

24 0,30 0,56 30,0 

 

 
Figura 4. Valores da função objetivo para o 

plano de simulações refinado. 
 

 
O modelo estatístico desenvolvido, a partir do segundo plano de simulações, para a 
relação da função objetivo com os dois parâmetros de contato é dado por 
 

 
𝑂𝑏𝑗. 𝑓𝑢𝑛𝑐. = 1,27 − 0,38 ∙ 𝐶𝐴𝑃𝑃 + 0,03 ∙ 𝐶𝑅𝑃𝐺 + 0,59 ∙ 𝐶𝐴𝑃𝑃2 + 0,04 ∙

𝐶𝑅𝑃𝐺2 + 0,04 ∙ 𝐶𝐴𝑃𝑃 ∙ 𝐶𝑅𝑃𝐺. 
(3) 

 
Desse modelo os parâmetros de contatos ótimos, que minimizam a função objetivo, 
puderam ser calculados e os valores encontrados são 0,34 e 0,55 para o CAPP e o 
CRPG, respectivamente, resultando no valor da função objetivo de 1,2 ± 0,3 para 
75% v.c. Aplicando os parâmetros ótimos encontrados, foram realizadas simulações 
para as duas outras velocidades, 50 e 60% da velocidade crítica e os respectivos 
valores encontrados da função objetivo foram 2,1 e 1,1, com margens de erro de 
±0,2. A Figura 5 apresenta comparações das frequências relativas, distribuição de 
velocidades na forma acumuladas e da potência consumida das simulações 
realizadas com os parâmetros calibrados e dados de PEPT, para as três 
velocidades. 
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Figura 5. Distribuições acumuladas de partículas e de velocidades. Os gráficos (a), (b) e (c) são 
distribuições relativas acumuladas de partículas nas velocidades de 50, 60 e 75% v.c. Os 

gráficos (d), (e) e (f) são distribuições acumuladas de velocidades para as condições à 50, 60 e 
75% v.c. 

 
A Figura 6 apresenta as potências calculadas para as simulações DEM, 
comparando-as com aquelas medidas experimentalmente e também com as 
calculadas dos dados de PEPT. Pode-se observar que as simulações realizadas 
utilizando os parâmetros calibrados com base em dados para testes a 75% da 
velocidade crítica foram capazes de prever adequadamente a potência e a 
distribuição de partículas em diferentes condições. 
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Figura 6. Comparação das potências obtidas para as três velocidades. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Uma nova metodologia de calibração de parâmetros de contato para simulações de 
DEM, para moinhos tubulares, foi sugerida e seu resultado comparado com dados 
experimentais. Essa metodologia utiliza três formas de comparação, duas 
relacionadas ao movimento da carga no interior do moinho e uma, a potência 
consumida, fácil e tipicamente medida em moinho industriais e de laboratório. A 
metodologia mostrou-se capaz de encontrar parâmetros de contato satisfatórios para 
simulações representativas de moinhos tubulares reais. 
 
Os parâmetros encontrados ao final da calibração resultaram em um comportamento 
da carga simulada representativo do verificado em experimentos, inclusive para 
velocidades de rotação além da utilizada na calibração. 
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