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Abstract. This work intends to describe the functioning of a ball mill, 

commonly used in mining, and its simulation using a mechanism called 

Discrete Element Method. During the mill operation, internal wear occurs 

which makes a mechanism for predicting its internal situation important to 

avoid damage to its operation, which justifies the study of its simulation. A 2D 

simulation of the movement of the balls was developed, and its results are 

presented. 

Resumo. Neste trabalho pretende-se abordar o funcionamento de um moinho 

de bolas, comumente utilizado em minerações, e sua simulação com o uso de 

um mecanismo denominado Método de Elementos Discretos. Durante a 

operação do moinho, ocorrem desgastes internos, que fazem com que um 

mecanismo de previsão da sua situação interna seja importante, para evitar 

danos no seu funcionamento, o que justifica o estudo de simulações. Foi 

desenvolvida uma simulação 2D do movimento das bolas e seus resultados 

são apresentados.  

1. Introdução 

 Neste trabalho pretende-se abordar uma operação essencial a mineração de ouro, 

a moagem do minério. Nota-se que na mineração são importantes dois objetivos: 1) 

obtenção de tamanho necessário das partículas de minério por meio de fragmentações e 

classificação das partes e 2) separação dos componentes por operações de concentração, 

eliminando-se as partes desinteressantes (gangas). As principais operações no processo 

de tratamento de minério são: 1) cominuição, que significa redução do tamanho das 

partículas por trituração (geralmente até 5 mm) e por moagem (abaixo de 5 mm) , com o 

objetivo de individualização das partículas, também conhecido como liberação[Metso, 

2021][Bires, 2002]. Diversos tipos de equipamentos são utilizados para a cominuição, 

como britadores de mandíbulas, britadores giratórios cônicos, moinhos autógenos, 

moinhos de barras e moinhos de bolas. Após a cominuição ocorre a classificação, que é 

uma operação de separação dos componentes.  

 Um dos moinhos comumente utilizados, são os giratórios (tumbling mills, em 

inglês) e são constituídos de uma carcaça cilíndrica de ferro, revestida internamente com 

placas de aço ou borracha, que gira sobre mancais.   Esses moinhos (Figura 1 a) contêm 

no interior uma carga de corpos moedores, como bolas de aço (Figura 1 b). Um exemplo 

de utilização desses moedores pode ser visto no beneficiamento de minérios de ouro do 

Rio Paracatu [Peres et al., 2002]. 
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Figura 1. (a) esboço do moinho, (b) bolas de aço. 

 

 A física da operação de moagem tem sido estudado intensivamente ao longo dos 

anos, e uma das formas de modelamento foi proposta inicialmente por Cundall e Strack 

(1979), cuja evolução foi denominada Método de Elementos Discretos (Discrete 

Element Method-DEM, em inglês) [Cleary, 2009][Sinnott et al., 2017]. DEM é um 

método numérico para computar o movimento e a colisão de partículas e tem sido aceito 

amplamente como um método efetivo para a solução de problemas de engenharia em 

matérias discretas e granulares, especialmente em fluxos granulares, mecânica de pós, 

mecânica de rochas, e cominuição. DEM é computacionalmente intenso, que limita o 

comprimento de uma simulação ou o número de partículas. DEM faz uso de equações 

de movimento de Newton para resolver movimento de partículas e usa leis de contato 

para resolver forças de contato inter-partículas. As forças são tipicamente integradas 

explicitamente no tempo para predizer a resposta. DEM inclui uma técnica familiar que 

usa tratamentos radicalmente diferentes para a geometria dos elementos e a forma das 

forças de contato. Na literatura alguns trabalhos descrevem o modelamento de moinho 

de bolas [Mishra e Rajamani, 1992] [Mishra e Rajamani, 1994][Cleary, 1998][Cleary, 

2001][Cleary e Sawley, 2002][Cleary e Morrison, 2016]. Além disso, Weerasekara et al. 

(2013) faz uma revisão sobre a contribuição do DEM na cominuição. Neste trabalho é 

descrita uma simulação utilizando um DEM bidimensional, variando o número de bolas, 

num processo de moagem.  

 O restante do trabalho é dividido nas seguintes partes: Seção 2, descrição do 

processo de moagem e os principais elementos, Seção 3, descrição do método de 

elementos discretos DEM e resultados de simulação 2D e Seção 4, conclusões e 

trabalhos futuros.  

2. Processo de Moagem   

 A operação de moagem tem como principal objetivo reduzir a granulometria do 

material que vem da primeira operação sobre o minério, a britagem. Na operação de 

moagem, o moinho é carregado com minério e corpos moedores, como bolas de ferro. O 

atrito entre esses materiais, inclusive com o corpo do moinho, ocasiona a quebra do 

minério e como consequência a redução da sua granulometria. A Figura 2 refere-se a 

uma fotografia de um moinho de bolas conhecido como SAG (Semi-AutoGenous 

Grinding). 
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Figura 1- fotografia de um moinho tipo SAG. 

 Durante a operação do moinho, o atrito resultante, além de reduzir a 

granulometria do minério, também faz com que uma parte dos corpos moedores seja 

desgastada e descartada, continuamente. Para o controle da operação eficiente do 

moinho, algumas medições são importantes para a análise da eficiência da moagem, tais 

como: 1) quantidade de minério depositado; 2) quantidade de bolas introduzidas e 3) 

quantidade, peso e dimensão das bolas descartadas. Para a medida da quantidade de 

minério depositado é utilizada uma balança integradora na correia transportadora que 

leva o material para dentro do moinho. A quantidade de bolas introduzidas no moinho é 

medida usando um contador com sensores elétricos ou até mesmo métodos de 

processamento de imagens. 

 O grande gargalo é a medição da quantidade que bolas descartadas do moinho. 

As bolas descartadas passam por peneiras, correia transportadora, e finalmente por um 

separador magnético que captura as mesmas, e as deposita numa caixa. A Figura 3(a) é 

uma ilustração de uma caixa para depósito de corpos moedores, com uma quantidade de 

bolas descartadas. Como a operação de moagem é muito agressiva, outros materiais, 

além das bolas podem ser descartadas, ocasionando diversos danos ao equipamento 

durante o processo. A Figura 3(b) refere-se a uma fotografia desses outros materiais, 

descartados durante um período de moagem. As bolas descartadas podem ser 

reutilizadas em moinhos menores que também usam bolas, mas em tamanhos menores. 

Os demais itens são considerados como sucata e reciclados. 

 

(a) 
 

(b) 
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Figura 2 – (a) Caixa para descarte de corpos moedores com bolas descartadas, 

(b) materiais descartados além das bolas de moinho. 

 O processo de pesagem das bolas descartadas é manual, uma vez ao dia, com o 

uso de um dinamômetro. Muitas vezes, o cálculo da relação entre bolas depositadas e 

bolas descartadas fica defasada ao longo do tempo, quando a taxa de atualização é 

baixa, o que torna a moagem ineficiente. Quanto maior a taxa de atualização, mais 

eficiente é a operação de moagem, devido a possibilidade de otimização da quantidade 

de corpos moedores no processo. 

 Além da contagem de corpos moedores descartados, a monitoração da forma dos 

mesmos é importante. É conhecida a forma normal em que os corpos saem do moinho, 

baseando-se no material de entrada e outros parâmetros. À medida que essa forma muda 

pode-se chegar a algumas conclusões, por exemplo, de que existe um comportamento 

anormal dentro do moinho mais especificamente com o seu revestimento.  

 

3. Método de Elementos Discretos e Implementação 2D 

 Detalhes de implementação do Método de Elementos Discretos são 

descritos por Cleary (2009). É permitida a sobreposição aos elementos, e a 

quantidade de sobreposição x, as velocidades normal vn e tangencial vt 

determinam as forças de colisão, com a utilização de um modelo de mola onde as 

forças normal e tangencial são dadas pelas equações 1 e 2: 

Fn = -kn  x +Cn vn                                       (1) 

Ft = min {Fn , ktvt t +Ctvt}                     (2). 

  A força normal consiste de uma mola linear que fornece a força repulsiva 

e um amortecedor para dissipar uma proporção da energia cinética. A 

sobreposição máxima entre as partículas é determinada pelo coeficiente kn da 

mola na direção normal. Tipicamente, a sobreposição média menor que 0,5% do 

diâmetro da partícula é desejável. Cn é o coeficiente de amortecimento normal. A 

força Ft e a velocidade vt são definidos no plano tangencial à superfície do ponto 

de contato. A força tangencial Ft é obtida como a mínima entre o limite friccional 

de Coulomb Fn, ponto pelo qual a superfície de contato deforma e as partículas 

começam a deslizar uma sobre a outra, e o termo da soma tangencial que 

armazena energia do movimento tangencial, sendo Ct o coeficiente de 

amortecimento tangencial.   

 Nas Figuras 4 e 5 são ilustradas as configurações durante a aplicação de 

um DEM bidimensional, com 18 e 25 partículas, respectivamente, implementadas 

por um código Matlab, obtido alterando as rotinas descritas por Matuttis e Chen 

(2014). As figuras ilustram o posicionamento inicial das partículas, após 1 minuto 

de simulação e após 5 minutos. As setas associadas às esferas indicam a direção e 

o sentido do movimento. Nessa simulação, além das forças de colisão, sobre as 

esferas, é considerada a força gravitacional e o módulo de Young, que é a relação 

entre a tensão (força por unidade de área) e deformação. 
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Figura 4. (a) posicionamento inicial de 18 partículas, (b) após 1 minuto de interações e (c) 

após 5 minutos. 
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Figura 5. (a) posicionamento inicial de 25 partículas, (b) após 1 minuto de interações e (c) 

após 5 minutos. 

 Nota-se nas figuras que o movimento das partículas parte de uma 

configuração pré-estabelecida, após um minuto de simulação as mesmas ocupam 

uma posição inferior, devido ao efeito da força gravitacional, e após 5 minutos as 

posições são mais desordenadas.  

   

4. Conclusões e Trabalhos Futuros  

 Neste trabalho foram descritos o funcionamento de um moinho de bolas e uma 

tentativa de simulação do movimento dessas bolas, durante a operação. Essa simulação 

deve permitir a previsão da situação interna ao moinho, em função da quantidade de 

bolas e minérios, desde que diversos outros parâmetros sejam também levados em 

consideração, como o tempo de operação, desgaste das bolas e quantidade de materiais 

descartados. A simulação descrita foi em duas dimensões, sendo que a implementação 

3D é necessária, e deve ser desenvolvida como trabalho futuro, para a visualização do 

funcionamento total do moinho, incluindo a morfologia das partículas, do minério, e 

outros elementos que fazem parte do contexto. 
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