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RESUMO 

Um dos grandes aliados nas operações mineiras é, sem dúvida alguma, o efeito da força 

da gravidade. Essa força é tanto utilizada no transporte de material fragmentado em 

chutes, em silos, em britadores e em escavações subterrâneas quanto para a quebra da 

rocha, em alguns métodos de lavra. Dentre os vários tipos de escavações, vale ressaltar 

a passagem de minério (ore pass), pela sua grande utilidade e benefícios que oferece, 

pois apresenta baixo custo de execução e, também, de operação. Nesses condutos e 

nessas passagens, o escoamento do minério fragmentado se dá por gravidade, 

apresentando os problemas mais comuns de fluxo, tais como: arcos e canais de fluxo 

(ratholes). Esses problemas trazem grandes transtornos às operações, pois fazem com 

que o escoamento não seja constante, ou mesmo inexista, ocasionando paradas para sua 

desobstrução. O processo de desobstrução pode trazer sérios riscos à segurança dos 

trabalhadores destacados para essa operação. Pouco se tem relatado sobre a influência 

das rugosidades da parede do conduto no fluxo por gravidade em usinas e em minas 

subterrâneas, por isso esta pesquisa teve como principal objetivo o entendimento do 

fluxo de material fragmentado em escavações subterrâneas, levando em consideração a 

existência dessas irregularidades. Foram pesquisados estudos de caso relativos ao fluxo 

por gravidade em minas subterrâneas e executados ensaios simulando a existência de 

rugosidades nas paredes das escavações, utilizando um modelo físico em escala 

reduzida. A modelagem física, para observar o efeito da rugosidade sobre a dinâmica do 

fluxo, foi realizada mediante alterações em modelo físico pré-existente com inclusão de 

placas de madeira para simular rugosidades de pequena escala, presentes nas paredes de 

escavações subterrâneas. Os resultados dos ensaios realizados no modelo alterado, 

analisados em função da vazão aparente, foram semelhantes aos resultados dos ensaios 

realizados no modelo sem alteração. Entretanto, a utilização de marcadores de fluxo, 

utilizados para observar o comportamento do fluxo no interior do modelo, identificou 

várias diferenças no escoamento entre o modelo alterado e o modelo sem alteração. 

 

 

Palavras-chave: estocagem, rugosidade, fluxo por gravidade, passagem de minério, 

modelos físicos, material fragmentado. 
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ABSTRACT 

One of the greatest advantages in mine operations is indeed the gravity force effect. 

This force is used on bulk material transport in chutes, bins, crushing mills and 

underground excavations as well as in rock breakage of some mine methods. Among 

the several types of excavations, the ore pass should be noticed for its great usefulness 

and the benefits it provides, because its operational and performing costs are 

inexpensive.  Ore flow happens through gravity in those pipes, presenting the most 

common flow problems such as arching and ratholes. These problems are very complex 

to the operations, because the flow might not be constant or it might not even exist, 

causing operational halts in order to solve the blockages. The process to solve the 

obstructions can cause serious issues to the employees’ safety who are in charge of this 

operation. Little work has been reported about pipe wall roughness influence on flow 

through gravity in mills and underground mines, therefore the main goal of this research 

was to provide understanding to bulk material flow in underground excavations, taking 

into account existing irregularities. This study was performed with research of cases in 

underground mines and trials simulating existing roughness on the walls of excavations 

and using a physical model in reduced scale. These flow trials were executed with 

changes on the pre-existing physical model including wood plates to simulate roughness 

in small scales, which are present in underground excavation walls. The results of the 

tests carried out in modified model, taking into account the outflow, were similar to the 

results of the tests carried out in model without alteration. However, the use of markers 

used to observe the behaviour of the flow  identified several differences in the flow  

between the modified model and the model without alteration.  

 

 

Key-words: storage, roughness, gravity flow, ore pass, physical model, bulk material. 
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INTRODUÇÃO 

As operações de manuseio de sólidos granulados exercem uma função primordial em 

um grande número e variedade de indústrias. Enquanto a natureza das tarefas de 

manuseio e escala de operação variam de uma indústria para outra e, no âmbito 

internacional, de um país para outro de acordo com a base econômica e industrial, os 

custos de estocagem, manuseio e transporte de sólidos granulados são, na maioria dos 

casos, muito significativos. É importante, portanto, que sistemas de processamento e de 

manuseio sejam projetados e operados com a visão de se alcançar a máxima eficiência e 

confiabilidade. 

 

A importância de se determinar as propriedades dos sólidos granulados reside no fato 

que elas influenciam no padrão de fluxo, nas pressões atuantes, na geometria do 

compartimento de estocagem e no dispositivo de descarga (tremonha) entre outros. Por 

isso, as seções 1 a 5 desse trabalho abordam as propriedades mais relevantes dos sólidos 

granulados, os parâmetros de fluxo, as questões inerentes ao fluxo desses materiais 

(problemas e modelos de fluxo) e, também, questões referentes ao projeto de 

dimensionamento dos compartimentos de estocagem (silos).   

 

O fluxo por gravidade de materiais fragmentados em subsolo é um processo muito 

complexo devido à heterogeneidade de materiais grossos e um número grande de outros 

fatores e condições. As passagens de minério, escavações onde ocorre o fluxo de 

material fragmentado por gravidade, são fundamentais para o escoamento do minério no 

ambiente subterrâneo. Apesar das questões de segurança, esse sistema de transferência 

apresenta várias vantagens, tais como: alta produtividade, alta eficiência, baixo custo de 

operação e grande faixa de aplicação. Assim, a seção 6 tem o intuito de fornecer uma 

abordagem apurada sobre o fluxo de material fragmentado por gravidade nesses 

condutos. Nessa seção, são abordadas questões referentes a projetos, configuração, tipos 

de obstruções e soluções para o desbloqueio das passagens, entre outras questões.   São 

também descritos alguns estudos de caso de mineradoras que apresentam problemas 

com relação ao fluxo de material fragmentado no sistema de transferência de minério. 
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A seção 7 trata da relevância dos estudos com modelos físicos, sendo relatados 

importantes modelos físicos utilizados no estudo do material fragmentado por 

gravidade. A seção 8 traz uma abordagem resumida das rugosidades de superfícies de 

descontinuidade baseando-se nos conceitos da Mecânica de Rochas.  

 

As seções subseqüentes tratam especificamente do desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa: objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Esta pesquisa teve como 

objetivo principal o estudo do comportamento do fluxo de material fragmentado em 

passagens de minério com paredes rugosas. O estudo foi realizado com o uso de 

modelos físicos. 

  

 

1  PROPRIEDADES DOS SÓLIDOS GRANULADOS   

1.1 MASSA ESPECÍFICA APARENTE 

A massa específica aparente é, provavelmente, a propriedade mais importante na 

caracterização de um sistema granular. Ela é utilizada no projeto de tremonhas para 

determinar a pressão nas paredes; utilizada para dimensionar alimentadores 

volumétricos, tais como transportadores de rosca sem fim e válvulas rotativas; utilizada 

para estimar a fluidez ou “escoabilidade” (capacidade de escoamento do sólido 

granulado), além de outras formas de uso. Mas essa ferramenta de grande utilidade 

apresenta alguns inconvenientes, uma vez que não é constante para um determinado 

material. 

 

Por definição, a massa específica aparente é simplesmente a razão entre a massa de 

material e o volume ocupado por essa massa incluindo os vazios. A massa específica 

aparente pode ser assumida como um valor constante, entretanto várias complicações 

podem surgir, pois a quantidade de espaços vazios entre as partículas depende de como 

o material está sendo manuseado. Sabe-se que os sólidos granulados possuem um 
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comportamento imprevisível quanto à maneira de se depositar e esta característica 

depende principalmente da forma e do tamanho dos grãos e também do recipiente. Em 

geral, ao serem despejados num recipiente grande, os grãos têm oportunidade de 

espalhar-se mais e preencher os espaços vazios entre eles, de modo que se depositam de 

uma forma mais compacta do que se forem empilhados num recipiente estreito. E como 

eles se depositam de um modo mais denso, ocupam um volume menor. Portanto, a 

mesma massa de sólido granulado irá ocupar menos volume num recipiente largo do 

que num recipiente estreito.    

 

Geralmente, o volume ocupado por uma unidade de massa de um determinado produto 

pode variar de 50% entre o material no estado comprimido e no estado de 

desprendimento. O cimento, por exemplo, tem uma massa específica aparente de 

1400kg/m
3
 quando compactado e uma massa específica aparente de 1000kg/m

3
 quando 

no estado de desprendimento. É importante, portanto, que o valor mais adequado da 

massa específica aparente seja selecionado para cada tipo de aplicação. 

 

A expressão geral para o cálculo da massa específica aparente é dada pela equação: 

                                                                                   

                                                                                                      (1) 

 

Onde: 

ρb = massa específica aparente; 

ms = massa de sólidos; 

mv = massa entre os espaços dos sólidos; 

vs = volume de sólidos; 

vv = volume entre os espaços dos sólidos. 

 

Para sólidos granulados secos, os espaços vazios geralmente contêm ar ou outro tipo de 

gás cuja massa pode ser desprezada quando comparadas com a massa de partículas 

sólidas. Assim, a equação 1 pode ser escrita conforme a equação 2.  

 

 

vs

vs
b

vv

mm
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                                                                                                     (2) 

 

Onde vt  expressa a soma entre o volume de sólidos e o volume de espaços. 

 

 

1.2 - ÂNGULO DE REPOUSO 

O ângulo de repouso é uma das propriedades utilizadas para determinar a capacidade de 

escoamento de um sólido granulado, sendo definido como o ângulo interno entre a 

superfície livre da pilha de material particulado e o plano horizontal. Tal como ocorre 

com a massa específica aparente, o ângulo de repouso também não é constante para um 

determinado material e, além disso, depende do método utilizado para a formação da 

pilha. 

 

Com relação aos tipos de ângulos de repouso, destacam-se: o ângulo de repouso 

estático, o ângulo de repouso drenado e o ângulo de repouso dinâmico (figura 1). O 

ângulo de repouso estático é o ângulo formado pela pilha quando o material é despejado 

sobre uma superfície horizontal. O ângulo de repouso drenado é o ângulo que a face 

cônica interna do material forma com a horizontal quando este material é descarregado 

pelo orifício de um reservatório de base plana. O ângulo de repouso dinâmico é o 

ângulo formado entre a superfície livre do material e a horizontal quando este material é 

posto a girar lentamente dentro de um reservatório cilíndrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Tipos de ângulos de repouso: (a) ângulo de repouso estático, (b) ângulo de 

repouso drenado e (c) ângulo de repouso dinâmico (Schulze, 2007).  

t

s
b

v

m
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A consideração de um ou outro ângulo de repouso depende de algumas condições. A 

primeira é que o ângulo formado dependerá de detalhes do processo de formação. Por 

exemplo, a altura de queda para o ângulo de repouso estático ou a dimensão do orifício 

para o ângulo de repouso drenado, influenciará significativamente no valor do ângulo. A 

segunda é que ângulos diferentes serão formados para o mesmo material ensaiado ao 

utilizar técnicas diferentes. As medidas dos ângulos apenas podem ser aferidas de forma 

confiável quando se tratar de materiais de fluxo livre (materiais que fluem livremente) a 

ligeiramente coesivos ou de materiais inteiramente homogêneos.  

 

Materiais que são misturas de componentes ou que têm uma ampla distribuição 

granulométrica apresentarão uma maior dificuldade para a determinação do ângulo de 

repouso. Além desses problemas, os valores aferidos para estes materiais apresentarão 

uma grande dispersão.  

 

Apesar das dificuldades, o ângulo de repouso (figura 2), sob qualquer forma, pode ser 

uma ferramenta útil para a previsão do comportamento dos sólidos granulados com 

relação à sua capacidade de escoamento ou fluidez (tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capacidade de escoamento em função do ângulo de repouso. Ângulo mais 

baixo (à direita) indica fluxo mais rápido, diferentemente do ângulo mais alto (à 

esquerda) (Wahl, 1985).  
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Tabela 1 – Ângulo de repouso como primeira aproximação para fluidez. 

Ângulo de repouso (º) Fluidez 

25 - 30 Fluxo muito livre 

30 - 38 Fluxo livre 

38 - 45 Medianamente livre 

45 - 55 Coesivo 

> 55 Muito coesivo 

                  Fonte: McGlinchey (2005). 

 

Vale ainda lembrar que o ângulo de repouso depende da natureza do material, de sua 

forma geométrica, da distribuição granulométrica e, também, sofre influência marcante 

da umidade, da pressão de compactação, da presença de partículas argilosas, da 

temperatura e do tempo de estocagem.   

 

 

2 PARÂMETROS DOS SÓLIDOS GRANULADOS 

2.1 MEDIDAS DOS PARÂMETROS E PROPRIEDADES DE FLUXO 

Para medir as propriedades e parâmetros de fluxo dos sólidos granulados, são utilizadas 

máquinas denominadas células de cisalhamento. Um dos dispositivos mais utilizados 

para essa medida é a célula de Jenike que se encontra esquematicamente representada 

pela figura 3. A célula de cisalhamento de Jenike consiste de um aro inferior acoplada a 

uma base, um aro superior de mesmo diâmetro colocado sobre o aro inferior e uma 

tampa. No interior da célula coloca-se o sólido granulado para o teste. A tampa que está 

fixada a um suporte é carregada pelo centro com uma força normal N. A parte superior 

da célula, aro superior, é deslocada horizontalmente contra o aro inferior de base fixa. O 

deslocamento é proporcionado por um motor que transmite o movimento, por meio de 

uma haste, para o suporte da célula.  
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A força S responsável por provocar o cisalhamento da amostra é medida. A tensão 

normal ζ e a tensão de cisalhamento η são determinadas dividindo-se tanto a força 

normal N quanto a força de cisalhamento S pela área da seção transversal da célula de 

cisalhamento.   

 

 

 

 

 

 

As características de fluxo e resistência dos sólidos granulados são baseadas em vários 

lugares geométricos de deslizamento (yield locus) obtidos em testes de laboratório. Tais 

testes envolvem uma fase de consolidação, denominada de pré-consolidação, na qual a 

amostra é colocada numa condição particular em termos de vazios, seguida por uma 

fase de cisalhamento. Em geral, as características de consolidação versus as 

características de cisalhamento podem ser obtidas por cisalhamento direto utilizando 

dispositivos de teste de cisalhamento do tipo rotacional (figura 4) ou linear, ou 

indiretamente utilizando células de teste biaxial ou triaxial. As células rotacionais 

superam o problema de trajetória limitada da célula de Jenike, pois possuem 

deslocamento infinito proporcionado pela rotação da célula. Detalhes das células 

rotacionais são apresentados em Rock & Schwedes (2005).   

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 – Célula de cisalhamento de Jenike (Schwedes, 1996). 
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2.2  FUNÇÃO DE FLUXO E FATOR DE FLUXO 

A equação 3 seguinte, denominada de coeficiente ou fator de fluxo, expressa pela razão 

entre a pressão ou tensão de consolidação atuante numa porção de sólidos granulados e 

a denominada tensão inconfinada de deslizamento (unconfined yield stress) é utilizada 

como uma medida da fluidez ou “escoabilidade” de um determinado material. A tensão 

inconfinada de deslizamento é a tensão que provoca o colapso do material estando o 

mesmo não confinado, ou seja, livre. Observando a figura 5 e admitindo que a tensão 

requerida para comprimir este material possa ser adotada como a tensão de consolidação 

principal ζ1, tem-se que a tensão que ocasiona a colapso da amostra não confinada 

representa a tensão inconfinada de deslizamento ζc.  

  

                                                                                                      (3) 

 

Freqüentemente um experimento teórico é usado para mostrar a relação entre ζ1 e ζc 

(figura 5). Nesse experimento, uma amostra é alojada dentro de um cilindro oco com 

paredes sem atrito e, essa amostra é consolidada sob uma tensão normal ζ1, conduzindo 

c

cff


1

Figura 4 – Célula de cisalhamento rotacional (Rock & Schwedes, 2005). 
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Figura 6 – Função de fluxo (McGlinchey, 2005). 

a uma massa específica aparente ρb. Depois de remover o cilindro, a amostra é 

submetida a uma tensão normal crescente até o ponto onde ocorre a ruptura ou colapso 

da amostra (Schwedes, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executando-se uma série de testes medindo a tensão inconfinada de deslizamento com o 

material sob várias pressões de consolidação ζ1 e lançando-se os resultados obtidos em 

um gráfico, tem-se uma função característica do material como mostra a figura 6, 

denominada função de fluxo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A função de fluxo varia de material para material como ilustrado na figura 7 através dos 

materiais A, B e C. Na figura 7, a função de fluxo do material A situa-se acima das 

funções de fluxo dos materiais B e C, conseqüentemente o material A tem uma maior 

resistência, apresentando assim uma condição de fluxo mais difícil. Quanto mais abaixo 

estiver a função de fluxo, melhor a condição de escoamento; e quanto mais acima 

Figura 5 – Determinação da tensão inconfinada de deslizamento ζc (Schwedes, 1996). 
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estiver a função, mais difícil será a condição de escoamento, ou seja, a condição de 

fluxo piora à medida que se caminha no sentido anti-horário do gráfico da figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O coeficiente ou fator de fluxo (ffc) pode também ser definido como o inverso do 

ângulo da função de fluxo. Jenike utilizou o fator de fluxo para classificar a fluidez ou 

comportamento dos materiais quando em condição de escoamento (tabela 2), onde os 

valores mais altos corresponderiam a um fluxo mais fácil (Fitzpatrick et al., 2004). 

 

Tabela 2 – Classificação de Jenike de fluidez baseado no fator de fluxo. 

Fator de fluxo Classificação da fluidez 

ffc < 1 Nenhum fluxo 

1 < ffc < 2 Muito coesivo (a nenhum fluxo) 

2 < ffc < 4 Coesivo 

4 < ffc < 10 Fluxo provável 

10 < ffc Fluxo livre 

            Fonte: Fitzpatrick et al., 2004. 

 

Os mesmos resultados obtidos pelo experimento teórico citado anteriormente, podem 

ser obtidos indiretamente a partir de testes de cisalhamento.  

 

Na prática, a relação entre ζ1 e ζc de muitos materiais não é linear e pode extrapolar a 

faixa de valores ffc. É importante, no entanto, estar seguro da condição das tensões em 

Figura 7 – Funções de fluxo dos materiais A, B e C (Fitzpatrick et al., 2004). 
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que os valores citados de ffc foram obtidos e qual destes valores se equiparam à 

condição de tensão de interesse.  

 

 

2.3 LUGAR GEOMÉTRICO DE DESLIZAMENTO 

O sólido granulado só consegue entrar em movimento, ou seja, ser colocado em fluxo, 

por deformação ou cisalhamento interno entre as partículas. Dentro da própria massa do 

sólido granulado, há atrito interno; enquanto na parede de um reservatório (silo, 

tremonha ou chute), há um cisalhamento tangencial. Considerando um elemento do 

sólido granulado escoando por gravidade numa tremonha simétrica, pode ser notado que 

durante o fluxo existe um campo de tensões com duas tensões características (ζ1 e ζ2), 

denominadas tensões principais. 

 

A curva, cujos pontos são responsáveis pelo escoamento do sólido granulado, é definida 

como lugar geométrico de deslizamento (yield locus, YL). Os pontos dessa curva são 

definidos pelas coordenadas tensão normal versus tensão de cisalhamento, sendo a 

curva tangente aos círculos de Mohr indicados na figura 8. O lugar geométrico de 

deslizamento representa a máxima tensão que a amostra pode suportar para uma 

determinada tensão normal exercida, ou seja, representa o estado de tensões 

(representado pelas coordenadas ζ e η) que origina o escoamento de um determinado 

sólido granulado, assim todos os círculos de tensões, que são tangenciais ao lugar 

geométrico de deslizamento, representam estados de tensões em que o sólido granulado 

inicia o fluxo. O círculo de Mohr maior é definido pelas pressões ou tensões principais, 

ζ1 e ζ2, enquanto o círculo de Mohr tangente ao lugar geométrico de deslizamento e que 

passa pela origem define a tensão inconfinada de deslizamento ζc. A extrapolação do 

lugar geométrico de deslizamento na direção do eixo da tensão de cisalhamento fornece 

a tensão coesiva η0, que é a tensão de cisalhamento imposta ao sólido granulado sob 

tensão normal igual a zero.  
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Da forma apresentada pelo lugar geométrico de deslizamento podem-se extrair as 

seguintes conclusões: 

1. Se o material for coesivo, o lugar geométrico de deslizamento assumirá uma 

forma diferente de uma reta, passando fora da origem. A curva intercepta o eixo 

da tensão normal, ao ser prolongada, para um valor da tensão de cisalhamento 

igual a zero. 

2. O lugar geométrico de deslizamento delimita uma região que se divide entre 

duas condições de operação. Acima do lugar geométrico de deslizamento, a 

tensão de cisalhamento é suficiente para causar o escoamento do sólido 

granulado; abaixo do lugar geométrico de deslizamento, a tensão normal é 

muito grande para que o material possa fluir para uma dada tensão de 

cisalhamento.  

 

O ponto E sobre o círculo de Mohr no qual o lugar geométrico de deslizamento termina 

está associado ao fluxo em estado permanente (state steady flow). O estado de fluxo 

permanente representa a condição do sólido granulado em que, tanto densidade, quanto 

as tensões normais e de cisalhamento são constantes. Sob o estado de fluxo permanente, 

é possível cisalhar a amostra, sob pressão constante, sem que haja alteração no volume.  

 

Figura 8 – Lugar geométrico de deslizamento (modificado de Schulze, 2007). 
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O ângulo θe (efetivo ângulo de atrito interno) definido entre o eixo da tensão normal ζ e 

a reta tangente ao círculo de Mohr maior e que passa pela origem (denominada de 

efetivo lugar geométrico de deslizamento) é o ângulo de atrito interno entre as partículas 

no estado de fluxo permanente, sendo esse ângulo muito importante para o projeto de 

silos como será visto adiante. Para sólidos granulados não coesivos (fluxo livre) tais 

como grãos ou areia seca, tanto η0 quanto ζc são zero. Conseqüentemente, os ângulos de 

atrito internos θe e θi (ângulo de atrito interno entre as partículas fora das condições de 

fluxo permanente) são iguais. 

 

A forma do lugar geométrico de deslizamento depende da consolidação do sólido 

granulado. Vale lembrar que alguns sólidos granulados se consolidam com o tempo 

quando armazenados em repouso, por isso torna-se necessário também a determinação 

da função de fluxo com o tempo (figura 9). Quanto mais consolidado estiver o material, 

ou seja, quanto mais intensa a tensão de consolidação, maiores serão a massa específica 

aparente ρb e a tensão inconfinada de deslizamento ζc e, mais distante (mais acima) no 

gráfico ela será localizada. Para cada tensão de consolidação ζ1, exatamente uma massa 

específica aparente e um lugar geométrico de deslizamento podem ser encontrados. O 

aumento típico da massa específica aparente ρb e da tensão inconfinada de deslizamento 

ζc com a tensão de consolidação ζ1 é também mostrado na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Tensão inconfinada de deslizamento ζc e densidade volumétrica ρb versus a 

tensão de consolidação ζ1 (Schulze, 2007). 
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2.4 ATRITO COM A PAREDE 

Além de conhecer a dimensão da abertura de descarga de um silo requerida para evitar a 

formação de arcos e canais preferenciais (ratholes), os valores do atrito com a parede 

são extremamente importantes para se assegurar o fluxo em massa. A razão dessa 

importância é que, uma vez que os valores desse atrito sejam conhecidos, tanto os 

ângulos da tremonha para o fluxo em massa quanto as tensões nas paredes, podem ser 

determinadas.  

 

O atrito com a parede representa a resistência ao atrito sofrida pelo fluxo de sólidos 

granulados que estão próximos à parede da tremonha ou do silo e, pode ser expresso, ou 

pelo ângulo de atrito com a parede (equação 4), ou pelo coeficiente de atrito. Quanto 

menor o coeficiente de atrito, menor será a inclinação necessária da parede para se 

assegurar o fluxo em massa.  

 

    

                                                                                                      (4)   

Onde: 

θw = ângulo de atrito com a parede; 

ηw = tensão que provoca o cisalhamento do sólido granulado sob tensão ζw; 

ζw = pressão normal sobre a parede. 

 

O atrito com a parede é geralmente medido pela célula de Jenike, onde o material a ser 

testado é colocado dentro de um aro situado sobre uma amostra do material da parede 

da tremonha, como mostra a figura 10. Neste teste, a tensão de cisalhamento necessária 

para superar a resistência ao atrito oferecido pelo material, diante da amostra da 

superfície da parede, é medida sob várias tensões normais. A partir deste par de dados 

(tensão normal e tensão de cisalhamento que provoca o deslizamento) pode ser traçada 

uma curva característica denominada de lugar geométrico de deslizamento com a parede 

(wall yield locus, WYL). Esta curva representa uma situação de deslizamento da 

amostra para vários valores de tensões normais.  
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O ensaio para a determinação do ângulo de atrito com a parede permite que vários tipos 

de materiais de parede (concreto, aço, pvc) possam ser ensaiados. Com isto é possível 

decidir qual material ou tipo de acabamento da parede traria mais vantagens para o 

fluxo do sólido granulado (Palma, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipicamente, o lugar geométrico de deslizamento com a parede, para a maioria dos 

sólidos granulados, é ligeiramente convexo como mostra a figura 11. Em alguns casos, 

o lugar geométrico de deslizamento com a parede não passa pela origem, o que indica 

que há forças de adesão ou atração entre as partículas do sólido granulado e a superfície 

da parede. Para propósitos de ilustração, o lugar geométrico de deslizamento com a 

parede é extrapolado para região de tração até o ponto de tensão de cisalhamento zero, 

ou seja, da tensão normal ζ0. A tensão normal ζ0 é referida como adesão enquanto a 

tensão η0 (tensão de cisalhamento que corresponde à tensão normal zero) é referida 

como coesão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Determinação do lugar geométrico de deslizamento da parede e do atrito 

com a parede através da célula de Jenike (Schulze, 2007). 
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O atrito sobre a parede depende basicamente da interação entre três grupos de variáveis 

que estão relacionados ao sólido granulado, à característica da superfície da parede e aos 

fatores ambientais e de carga.  As propriedades relevantes em cada um dos três grupos 

citados (ampliado de Roberts, 2005) são apresentadas a seguir. 

 

As características do sólido granulado incluem: 

a) Distribuição granulométrica e o tamanho da partícula; 

b) Forma e dureza da partícula; 

c) Umidade; 

d) Densidade da partícula e do sólido granulado; 

e) Características químicas de superfície; 

f) Temperatura; 

g) Tempo de estocagem; 

h) Grau de compactação. 

 

Características da superfície de parede incluem: 

a) Rugosidade da superfície; 

b) Dureza; 

c) Composição química; 

d) Geometria; 

e) Resistência mecânica; 

Figura 11 – Lugar geométrico de deslizamento com a parede (Roberts, 2005). 
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f) Resiliência. 

 

Fatores ambientais e de carga incluem: 

a) Pressão normal do material sobre a parede; 

b) Velocidade de escoamento;  

c) Temperatura e condições de umidade; 

d) Vibração na parede; 

e) Grau de saturação; 

f) Tipo de fluido intersticial. 

 

Estudos de Haaker (1999) mostraram variações significativas no valor medido do atrito 

com a parede em 13 laboratórios diferentes, usando o equipamento de teste de 

cisalhamento de Jenike com o mesmo pó e partes da parede idêntica. O atrito com a 

parede é um assunto complexo porque há muitos fatores que podem influenciá-lo. Esses 

fatores podem ser amplamente classificados como características da superfície da 

parede, propriedades dos sólidos granulados e condições de manuseio e estocagem. 

Fatores que afetam a superfície da parede incluem o material de superfície, as 

irregularidades da superfície e o desgaste da superfície (Bradley et al., 2000).  

 

A composição, a quantidade de umidade e a distribuição granulométrica da partícula de 

sólidos granulados também influenciarão as características de atrito sobre a parede. 

Partículas menores tendem a aumentar o atrito sobre a parede, uma vez que há uma 

maior área de superfície de contato entre partículas menores e a superfície da parede. 

Além disso, a distribuição granulométrica pode originar um maior atrito sobre a parede 

devido a uma maior proporção de partículas finas. 

 

As condições de manuseio e estocagem de sólidos granulados podem também 

influenciar as características de atrito com a parede, em particular, temperatura, tempo 

de estocagem e exposição dos sólidos particulados à umidade do ar. Gradientes de 

temperatura entre a superfície da tremonha e o material granulado podem induzir a ação 

da umidade através do meio granular, afetando as características de atrito sobre a 

parede.  
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Figura 12 – Padrões de fluxo em silos. 

3 PADRÕES DE FLUXO  

Um compartimento de estocagem de material granulado é geralmente denominado de 

silo. Os silos podem ser fixos ou móveis constituindo-se estruturalmente de uma seção 

cilíndrica ou prismática, disposta verticalmente, seguida de uma seção convergente 

denominada tremonha. No caso da seção cilíndrica, a área transversal será circular; já 

para seção prismática, a área transversal poderá ser quadrada, retangular ou assumir 

outra forma qualquer. As áreas das seções transversais serão constantes em toda sua 

extensão, tanto para a parte cilíndrica quanto para a parte prismática. A tremonha 

poderá ser cônica, piramidal ou em forma de uma cunha possuindo, devido a essas 

formas, área da seção transversal variável. A intersecção da parte cilíndrica ou 

prismática com a tremonha é denominada de ponto de transição.    

 

Os padrões de fluxo no interior do silo são definidos pela maneira como os materiais 

fluem e pelos limites entre as regiões de fluxo e sem fluxo, considerando-se a 

velocidade de fluxo e a geometria do reservatório. Três padrões são comuns: o fluxo em 

massa (mass flow), o fluxo em funil (funnel flow) e o fluxo misto (expanded flow), 

mostrados na figura 12. Cada um tem suas vantagens expressa pela tabela 3 e, também, 

desvantagens. É importante que os projetistas e operadores estejam cientes das 

características de fluxo, as quais podem ter um efeito significativo sobre o desempenho 

do sistema projetado. A tabela 3 mostra uma comparação entre os padrões de fluxo. 
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Tabela 3 – Comparação entre as vantagens do fluxo em massa e fluxo em funil. 

Fonte: Amóros et al. (2002). 

 

 

3.1 FLUXO EM MASSA 

Este tipo de fluxo, apresentado na figura 12, é caracterizado pelo fato de todo o material 

se mover conjuntamente durante a operação de descarga. Particularmente, o material em 

contato com as paredes desliza sobre estas, fluindo junto com o resto. Desde o início da 

descarga nenhuma partícula ou aglomerado permanece em sua posição original, todas se 

movendo, impedindo a formação de zonas mortas. O material que entra primeiro é o 

primeiro a sair (first in – first out), o que tende a manter constante o tempo de residência 

ou permanência do material no silo em um processo contínuo. A descarga de um silo 

por fluxo mássico não é interrompida pela formação de canais, uma vez que todo o 

material se move de uma vez. Além disto, as tensões que aparecem durante a descarga 

são previsíveis, de modo que o silo possa ser projetado para que não se formem arcos 

que interrompam o fluxo. 

 

O fluxo em massa garante uma descarga completa do material contido no silo com taxas 

de fluxo previsíveis e regulares. Para que o fluxo no interior de um silo assuma a 

configuração do fluxo em massa é necessário que as paredes da tremonha sejam lisas e 

íngremes de forma a permitir que o material granulado possa deslizar sobre elas. Além 

Fluxo em massa Fluxo em funil 

 Elimina a possibilidade de obstruções do 

fluxo.  

 Para uma mesma capacidade, a 

altura requerida é menor. 

 Minimiza os efeitos associados à 

segregação por tamanhos. 

 As pressões aplicadas às paredes 

são menores. 

 Renovação do material (não existem 

zonas mortas). 

 A abrasão sobre a parede é menor.  

 O fluxo é uniforme e fácil de controlar.  

 A densidade do fluxo durante a descarga é 

praticamente constante. 

 

 Toda capacidade de armazenamento é 

aproveitada. 
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disso, a abertura de descarga do silo deve ser grande o suficiente de modo a evitar 

bloqueios devido à formação de arcos coesivos e estáveis, bem como a formação de 

arcos mecânicos causados pela interconexão entre as partículas maiores acima da saída 

do silo.    

 

A quantidade (vazão) da descarga e a densidade do sólido granulado, durante o 

esvaziamento, são menos variáveis que o fluxo em funil. Outra vantagem desse tipo de 

fluxo é a redução ou eliminação dos problemas associados à segregação que podem 

ocorrer durante o carregamento. O fato de todo material se mover de uma vez provoca 

certa mistura que tende a aumentar a homogeneidade do material durante a saída. 

Portanto, o fluxo em massa é adequado para materiais em que se deseja uma 

determinada mistura, e em situações de estocagem de materiais que se alterem com o 

tempo.  

 

 

3.2 FLUXO EM FUNIL 

O fluxo em funil consiste na formação de um canal de fluxo, geralmente alinhado com o 

eixo da descarga do silo, rodeado por uma zona na qual o material permanece 

inicialmente estático denominado de zona morta (figura 12).  

 

Durante a descarga do silo, se o material é pouco coeso, a porção mais superior, em 

contato com as paredes, vai desmoronando, alimentando o canal central. Se o material é 

muito coeso, o esvaziamento do silo pode chegar a ser interrompido, com a formação de 

um canal central vazio, cercado por material estático.  

 

O fluxo em funil é apropriado apenas quando todas as condições seguintes são 

satisfeitas (Maynard, 2004): 

 O material que está sendo manuseado consiste principalmente de partículas 

grossas, geralmente acima de 6mm; 
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 Os materiais são de fluxo livre, ou seja, as partículas não grudam umas às 

outras; 

 As partículas não são degradantes, isto é, o fenômeno de consolidação (caking) 

não ocorre quando as partículas estão estagnadas; 

 A segregação das partículas não é um problema.   

 

Na descarga de um silo pelo mecanismo de fluxo em funil, o material não se move todo 

de uma vez, o que faz com que a quantidade de material na saída e a densidade do fluxo 

de material resultante se modifiquem durante o transcurso da operação. Inclusive, 

quando o silo se encontra praticamente vazio, existe em seu interior material que ainda 

permanece na posição inicial. Esse material, acumulado nas zonas mortas do silo, não só 

diminui sua capacidade efetiva como pode, inclusive, se converter em material 

imprestável, se alterar suas propriedades com o decorrer do tempo (por secagem, 

oxidação ou outro processo). Além disso, esse tipo de fluxo acentua os efeitos negativos 

derivados da falta de homogeneidade do material armazenado, devido à segregação por 

tamanhos que pode ocorrer durante o preenchimento.  

 

O fluxo em funil possui a vantagem de impedir o desgaste das paredes do silo, uma vez 

que o fluxo fica delimitado pelo material estacionário localizado na zona morta. Além 

disso, as pressões a que as paredes deste tipo de silo são submetidas são menores, 

necessitando, portanto, de uma quantidade menor de material para sua construção. 

 

O modelo de fluxo em funil não é adequado para materiais particulados que degradam 

com o tempo, pois o primeiro material a entrar provavelmente é o último a sair (first in - 

last out).  Esse fluxo também não é adequado para sólidos granulados finos, de baixa 

permeabilidade, pois o material pode sofrer influência do ar durante a descarga pelo 

canal de fluxo.   

 

Quando se projeta um silo com fluxo em funil, deve-se levar em consideração que esse 

padrão é propício à acumulação de material estagnado. Nesse caso, a vazão real de 

descarga é menor que a projetada. Apesar disso, o silo com fluxo em funil é o mais 
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comum na indústria. Como os procedimentos para projetar silos para fluxo em massa e 

em funil são diferentes, o engenheiro deve decidir, num primeiro estágio, a qual padrão 

ele deseja alcançar no final (Silva, 2005).  

 

 

3.3 FLUXO MISTO 

O fluxo misto é resultante da combinação de uma tremonha, com fluxo em massa, sob 

um silo com fluxo em funil (figura 12). A tremonha com fluxo em massa assegura um 

fluxo controlado e uniforme na saída. O diâmetro superior da tremonha é dimensionado 

de forma que minimize a formação de canal estável no interior do silo. Esse tipo de 

fluxo combina a proteção à parede do fluxo em funil com a descarga adequada do fluxo 

em massa.  

 

 

4 PROBLEMAS DE FLUXO 

Existe uma grande variedade de problemas de fluxo que podem ocorrer com os 

materiais ensilados. Entretanto, os problemas de fluxo comumente identificados são: 

formação de arco (arching), formação de canal preferencial de fluxo (ratholing ou 

piping), segregação, degradação granulométrica, fluidização (flushing) e transbordo 

(flooding), fluxo excêntrico, consolidação dos materiais particulados ou empedramento 

(caking) e taxa insuficiente de fluxo. Os problemas mais graves são os que levam à 

suspensão do fluxo.  

 

 

4.1 FORMAÇÃO DE ARCO 

A formação de arco interrompe o fluxo devido ao represamento de materiais acima da 

abertura da tremonha. Os arcos são denominados de mecânicos ou coesivos (figura 13) 
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devido ao processo de formação e, sua ocorrência, depende principalmente da geometria 

da tremonha ou silo e da dimensão da descarga. O arco mecânico é formado pelo 

intertravamento entre os contatos das partículas de dimensões maiores quando 

comparadas à dimensão de saída do silo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A dimensão mínima exigida para se evitar arcos mecânicos na descarga de silo está 

diretamente relacionada ao tamanho das partículas. Segundo Marinelli e Carson (1992), 

a dimensão da descarga do silo, para sólidos granulados alimentícios, deve ser igual ou 

superior a 1/4 de polegada. As seguintes regras práticas, em função da forma da 

tremonha, também podem ser utilizadas para evitar a formação de arcos. 

 Tremonhas cônicas: devem ter dimensão de descarga (D) de 6 a 8 vezes maior 

que o tamanho da maior partícula (d); 

 Tremonhas em forma de cunha: devem ter dimensão de descarga de 3 a 4 vezes 

maior que o tamanho da maior partícula.       

 

 

4.2 FORMAÇÃO DE CANAL PREFERENCIAL DE FLUXO (RATHOLE) 

Quando ocorre a formação de canal preferencial de fluxo, o fluxo fica restrito em um 

canal vertical, acima da abertura de descarga. Apenas o material que ocupa esse canal é 

removido, ou seja, apenas o material que ocupa esse canal participa do fluxo por 

gravidade. Isso tem como conseqüência uma redução da capacidade efetiva do silo 

(figura 14).  

Figura 13 – Obstruções em forma de arcos. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 FLUXO ERRÁTICO  

O fluxo errático é o resultado de uma obstrução que alterna entre uma obstrução em 

forma de arco e um canal preferencial de fluxo. Um canal preferencial de fluxo pode 

ceder devido a uma força externa, tal como: vibrações no ambiente da usina, vibrações 

devidas à passagem de um trem ou vibrações através de um dispositivo auxiliar de fluxo 

(canhões de ar, vibradores etc). Enquanto algum material se descarrega quando o canal 

colapsa, a maior parte do sólido granulado se compacta na saída e uma obstrução em 

forma de arco se forma. Esse arco pode quebrar-se devido às mesmas forças externas 

que fizeram o canal se colapsar e, o fluxo recomeça até que o canal de fluxo seja 

esvaziado e outro canal de fluxo forme-se novamente. 

 

 

4.4 TEMPO DE CONSOLIDAÇÃO 

Um importante fator que não deve ser negligenciado, ao considerar o comportamento de 

um material granulado, é o tempo que o material está em repouso e sob solicitação de 

esforços, por exemplo, na estocagem em silo por poucas horas ou talvez por poucas 

semanas. Em geral, existe uma tendência da resistência do sólido granulado aumentar 

com o tempo de estocagem, se houver consolidação. Podem existir várias razões para 

esse efeito. Uma dessas razões é que existe falta de aeração e um rearranjo no nível da 

Figura 14 – Representação esquemática da formação do canal preferencial de fluxo. 
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partícula, fazendo com que o material tenha uma configuração mais resistente ou mais 

compacta. Pode também haver o fenômeno de caking ou empedramento dos sólidos 

granulados, que está relacionado ao aumento da quantidade de umidade no material 

granulado, por exemplo, a partir do congelamento da umidade do ar durante a noite 

resultando em solidificação. Ou está relacionado à ocorrência de reação química, 

formando pontes (ligações) entre partículas individuais, o que pode resultar em 

materiais mais resistentes aumentando a dificuldade de iniciação do fluxo. Um estudo 

mais aprofundado sobre caking pode ser encontrado em Aguilera, et al. (1995); 

Johanson (1996b); Rock & Schwedes (2005).  

 

 

4.5 SEGREGAÇÃO  

Os efeitos da segregação podem levar às mudanças na aparência do material, na textura, 

no comportamento do fluxo e assim por diante. Podem também ocasionar dificuldades 

de produção, riscos de segurança, paralisação das instalações etc. Os problemas 

oriundos da segregação têm conseqüências importantes para uma ampla faixa de 

indústria, tais como: indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, mineração, 

fabricação de aço e em outras instalações.  

 

A segregação ou separação de uma fração de material das outras frações, dentro do 

meio granular, é devido a alguma diferença nas propriedades das partículas e à força 

que conduz a separação das frações. A causa mais comum de segregação está na 

diferença no tamanho da partícula. Entretanto, o material também pode segregar 

baseado na diferença de densidade, forma, textura da superfície, elasticidade, cargas 

eletrostáticas e outras características físicas. 

 

Geralmente, existe mais do que uma dúzia de mecanismos de segregação facilmente 

identificável. Entretanto, serão abordados aqui apenas os quatro mecanismos de 

segregação mais freqüentes.  
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Os processos mais comuns de segregação são: infiltração ou percolação (sifting), 

segregação devido ao ângulo de repouso, segregação em chutes e segregação devido a 

correntes de ar (fluidização).     

 

A infiltração ou percolação ocorre quando partículas menores no meio granular se 

movem através de uma malha formada pelas partículas maiores. Os equipamentos de 

processos que, geralmente, são dotados de movimento, acabam forçando a penetração 

das partículas menores através da malha formada pelas partículas maiores (figura 15.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fluidização ocorre quando sólidos granulados com uma proporção substancial de 

partículas finas (menor que 50μm) são descarregados em silos ou tremonhas. A 

deposição deste material acaba deslocando o ar, que está presente, para cima. A 

velocidade ascendente deste ar supera a velocidade de queda livre terminal das 

partículas mais finas fazendo com estas partículas permaneçam em suspensão, mesmo 

após as partículas mais grossas depositarem no fundo do recipiente ou tremonha (figura 

15.b).  

 

A fluidização é similar à segregação por percolação, exceto pelo fato que as frações 

mais finas são conduzidas para cima passando através de uma malha de partículas mais 

Figura 15 – Mecanismo de segregação (Chee, 2004). 
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grosseiras devido a forças que são capazes de superar os efeitos da gravidade. A adição 

de umidade pode reduzir este tipo de segregação. Se o material for depositado sob 

aspersão de um fino jato de água, os finos se aglomerarão e cairão junto com os 

materiais mais grosseiros evitando assim este tipo de segregação. 

 

O ângulo de repouso de um material é, por si só, dependente de uma variedade de 

propriedades físicas das partículas constituintes. Em geral, partículas arredondadas e 

grosseiras terão um ângulo de repouso menor do que materiais mais coesivos e mais 

finos. Se esses materiais estiverem presentes ou mesmo quando há partículas de uma 

mesma espécie com uma distribuição granulométrica não uniforme, então algumas 

operações, tais como despejar o material para formação de uma pilha provocará a 

segregação do material como evidenciado pela figura 16 (McGlinchey, 2005). 

 

 

   

 

 

 

 

A segregação em chutes ou calhas, demonstrada na figura 17, ocorre durante a descida 

das partículas da mistura binária sobre a superfície do chute. Durante a descida, as 

partículas aceleram e a espessura da camada de material diminui. Com a redução da 

camada, as partículas individuais entram em contato com a superfície do chute e, 

conseqüentemente, o coeficiente de atrito entre as partículas individuais e a superfície 

do chute acaba influenciando a velocidade das mesmas.  As partículas com coeficiente 

de atrito maior, ou seja, partículas finas, angulares ou com formas achatadas, tendem a 

cair próximo ao chute. Enquanto partículas com coeficiente de atrito baixo, ou seja, 

partículas grossas, lisas e arredondadas, tendem a cair numa trajetória mais distante do 

chute (Johanson, 1996a). 

 

Figura 16 – Segregação durante a formação da pilha (Enstad & Mosby, 1998). 
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5 PROJETO DE FLUXO EM SILOS 

O projeto de silo deve atender ao seguinte requisito: a taxa de fluxo em operação 

(vazão) deve corresponder à estabelecida no projeto. A variação da vazão deve ser 

pequena ou nenhuma para efeito prático de produção, dessa forma, o fluxo de sólido 

granulado com essas características é então denominado de fluxo confiável. 

 

As variáveis que afetam a vazão de descarga do material são muitas. As variáveis 

relativas ao sólido granulado são: distribuição de tamanho da alimentação; morfologia 

das partículas; resistência ao cisalhamento do sólido granulado; coesão; altura da coluna 

de sólido granulado; coeficiente de atrito do material; quantidade de umidade do 

material. As variáveis relativas ao reservatório são: resistência mecânica das paredes; 

 Figura 17 – Mecanismo de segregação em chutes (Johanson, 1996a). 
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coeficiente de atrito do sólido granulado com o material de parede do reservatório; 

capacidade de estocagem desejada; tempo de estocagem; espaçamento entre as paredes 

do reservatório; abertura de descarga; inclinação da tremonha. 

 

O desempenho do conjunto silo-tremonha é função da geometria da estrutura, da 

constituição da estrutura e do comportamento do material. Entre os parâmetros mais 

relevantes para o projeto de silos está a abertura da descarga. As dimensões da abertura 

de descarga são determinadas de tal modo que o material não resista às forças da 

gravidade e escoe para essa abertura. 

 

A principal dificuldade no projeto é estabelecer uma descarga satisfatória. São 

freqüentes na indústria relatos a respeito da dificuldade do fluxo de sólido granulado em 

tremonhas e silos. A ausência de um fluxo adequado requer muitas vezes alteração de 

forma de tremonhas e silos ou adoção de dispositivos para promover o fluxo ou uso de 

operações visando o desbloqueio do material retido. Através da aplicação de 

determinadas técnicas, os problemas relacionados ao fluxo podem ser eliminados ou 

minimizados, no estágio de projeto das instalações. Diversos autores discutem técnicas 

que possam ser aplicadas ao projeto, a revisão de projetos de silos e as modificações de 

silos em operação de forma que o investimento de capital em estocagem e nos 

equipamentos de manuseio associado seja minimizado.        

 

As normas internacionais, de uma maneira geral, apresentam basicamente dois gráficos 

para a determinação do tipo de fluxo que irá ocorrer no silo (figura 18). Estes gráficos 

fornecem o tipo de fluxo em função do ângulo de atrito com a parede, o ângulo de 

inclinação das paredes da tremonha e o tipo de tremonha (cônicas ou retangulares) 

(Calil Junior, 1990). 
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Com relação a projetos de silos, destacam-se os trabalhos de Purutyan et al. (1999), 

Carson & Jenkyn (1993), Carson (2000), Araújo & Calil Junior (2002), Gomes & Calil 

Junior (2005) entre outros. 

 

 

6 PASSAGENS DE MINÉRIO 

6.1 INTRODUÇÃO  

A extração de minério a grandes profundidades (acima de 800m) tende a se intensificar 

cada vez mais, devido primeiramente aos poucos recursos minerais situados próximos a 

superfície e também as maiores restrições ambientais impostas à lavra a céu aberto. A 

crescente mecanização e automação tendem a reduzir os custos inerentes à lavra em 

subsolo. Segundo Robbins (2000), a mecanização da lavra subterrânea, particularmente 

a mecanização dos processos de escavação, é um objetivo que pode resultar em 

reduções de custo significativas e níveis maiores de lucratividade para minas 

subterrâneas.  

 

 

Figura 18 – Determinação do tipo de fluxo (Calil Júnior et al. 1997) 
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Entre as vantagens da lavra a céu aberto sob a subterrânea, podem ser citadas (Tarasov, 

1973): 

 possibilidades maiores de mecanização completa; 

 uso de máquinas robustas e de grande eficiência; 

 maior segurança; 

 condições de trabalho mais higiênicas; 

 maior eficiência da mão de obra (3 a 5 vezes); 

 custo de lavra menor (2 a 3 vezes); 

 possibilidade de um aumento rápido na produção; 

 diluição e perdas menores de minério na lavra. 

 

Nas operações de lavra subterrânea, o sistema de manuseio de material fragmentado é 

decisivo para o sucesso das operações. A etapa do manuseio e transporte do minério 

fragmentado pode ser referida como gargalo das operações de lavra. Um sistema típico 

de manuseio de material fragmentado, na lavra subterrânea, envolve as seguintes 

operações unitárias (figura 19): 

 fluxo por gravidade de minério no alargamento; 

 extração do minério na base do alargamento; 

 transporte do minério no nível de produção; 

 carregamento de minério no sistema de passagem de minério; 

 fluxo por gravidade na passagem de minério; 

 britagem do minério em subsolo; 

 transporte do minério até o poço vertical (shaft); 

 içamento do minério para a superfície. 
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Figura 19 – Sistema típico de manuseio de material fragmentado na lavra subterrânea 

(Hamrin, 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No universo de escavações realizadas numa mina subterrânea, a passagem de minério 

(ore pass) exerce uma função primordial. Esta escavação juntamente com o acesso 

principal (ex. poço vertical), compreende a artéria principal para sustentação da vida 

econômica da mina. Essas escavações, uma vez obstruídas podem paralisar 

completamente a produção com conseqüências econômicas importantes, além de 

oferecerem grandes riscos à segurança de trabalhadores destinados à operação de 

desbloqueio.   
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Devido às questões relatadas anteriormente, esta seção tem o intuito de fornecer uma 

abordagem apurada das questões que cercam, em especial, a passagem de minério. São 

abordadas nesta seção questões referentes a projetos, configuração, tipos de obstruções 

e soluções para o desbloqueio das passagens, entre outras questões.  É também 

apresentada nessa seção, relatos de estudos de caso referentes à ocorrência de 

obstruções em sistemas de transferência de material fragmentado em algumas minas 

subterrâneas brasileiras.   

 

 

6.2 PASSAGENS DE MINÉRIO 

As passagens de minério são aberturas escavadas no próprio maciço rochoso com o 

intuito de transferir o minério e/ou estéril, por gravidade, para um nível inferior da mina 

ou mantê-lo temporariamente estocado. A produção em minas subterrâneas mais 

profundas depende de operação contínua e segura no sistema da passagem de minério.  

As passagens são denominadas em função do material transferido, ou seja, passagens de 

minério (ore pass), passagens de estéril (waste pass) ou passagens de material de 

enchimento (fill pass).   

 

As passagens de minério são amplamente utilizadas na indústria mineral devido às 

vantagens de alta produtividade, alta eficiência, baixo custo, necessidade de poucos 

equipamentos de operação e, também, devido à grande faixa de aplicabilidade.  

 

Deve ser salientado que as passagens de minério não são apenas populares na mineração 

subterrânea, mas também na mineração a céu aberto, como um método de transportar o 

minério do fundo da cava para o sistema de transporte principal (Nazeri; Rozgonyi; 

Mustoe, 2001). 

 

As passagens de minério possuem uma grande extensão ou comprimento comparado às 

dimensões de sua seção transversal. O comprimento dessas passagens depende 

geralmente da distância entre os subníveis, ditadas comumente pelos métodos de lavra e 
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métodos de escavação disponíveis. As formas mais comuns para as seções transversais 

são: retangulares, quadradas e circulares. As seções circulares têm se tornado muito 

comum com o advento das perfuratrizes raise boring, devido à grande facilidade de 

escavação de rochas mais duras, além de propiciar paredes lisas que facilitam o 

escoamento (Nazer, sd). 

 

Cronologicamente, a passagem de minério é a última parte no projeto de 

desenvolvimento, sendo construída um pouco antes da produção do minério. Essa 

característica geralmente imposta, devido a restrições de tempo e à pressão para o início 

da produção, pode conduzir a erros de localização e de projeto da passagem.      

 

Com relação à configuração, as passagens de minério apresentam-se verticais ou 

fortemente inclinadas, unidirecionais ou podendo dispor de curvas ou joelhos (dog-legs) 

na sua porção inferior. Também podem ter em sua extremidade, na região de descarga, 

um dispositivo de controle de fluxo denominado de chute ou bica de descarga.    

 

Como o movimento do fluxo nas passagens se dá, exclusivamente, pela ação da 

gravidade e tendo essas passagens grandes extensões, isso pode levar o fluxo a adquirir 

energias cinéticas enormes. Devido a esse fato, se faz necessário a inclusão de joelhos 

com o objetivo de diminuir essas energias adquiridas pela descida do fluxo, protegendo 

conseqüentemente os chutes ou bicas de descarga dos fortes impactos e colisões. A 

figura 20 mostra uma passagem típica, fortemente inclinada com um joelho e uma 

comporta (chute ou bica de descarga) para controle do fluxo.   
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Figura 20 – Configuração de uma passagem (Hambley, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

O comprimento da escavação exerce um importante papel no desempenho de uma 

passagem de estéril ou minério. Passagens de minério e estéril mais extensas têm maior 

probabilidade de interceptar regiões de baixa consistência do maciço rochoso. Além 

disso, passagens com grandes extensões requerem o desenvolvimento de ramificações, 

resultando em mais pontos de descarga no sistema. Ramificações são geralmente 

prejudiciais à integridade das passagens. Passagens de estéril são menos susceptíveis a 

problemas do que passagens de minério.  

 

O banco de dados obtidos através de visitas a minas subterrâneas em Quebec (Canadá) 

revelou que 88% das passagens de minério maiores que 100m apresentaram vários 

problemas, enquanto que apenas 43% das passagens de estéril com mesma extensão 

apresentaram degradação das paredes. Este fato é atribuído a práticas operacionais, em 

que passagens de estéril são mantidas relativamente cheias durante a maior parte do 

tempo. Outra explicação está na relação do baixo peso do estéril comparado ao do 

minério transferido pelas passagens (Lessard & Hadjigeorgiou, 2006). 
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6.3 PROJETO DAS PASSAGENS DE MINÉRIO 

Segundo Goodwill (1999), existem quatro diferentes tipos de projetos de passagens que 

podem ser selecionados concomitantemente ao projeto do chute. Na versão escoamento 

do minério (rockslide na figura 21.a), a passagem não opera cheia de material, ou seja, a 

passagem tem apenas a função de transferir o minério. Neste caso, ângulos menos 

íngremes são requeridos para que o fluxo ocorra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A passagem simples com recuperação de material por equipamento móvel, representada 

na figura 21.b, requer um equipamento para recuperação contínua do material. A 

promoção do fluxo é realizada a partir do momento em que a retomada do material é 

Figura 21 – Diferentes configurações das passagens de minério (Goodwill, 1999). 
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realizada pelo equipamento de carregamento (ex. carregadeira rebaixada tipo LHD).   

 

Outro tipo de projeto da passagem é aquele que está associado à presença de uma curva 

na parte inferior (joelho) sendo retomado o material por alimentador mecânico. O joelho 

age como um amortecedor para a queda do minério, protegendo conseqüentemente o 

alimentador (figura 21.c). 

 

O último caso para o projeto de uma passagem é aquele que combina, ao mesmo tempo, 

a função de estocagem (atuando como um silo) e de transferência do minério. A 

utilização deste projeto permite que a passagem fique cheia durante todo tempo, 

reduzindo a possibilidade de paralisação do fluxo pela formação de arcos ou domos. O 

fator principal, neste caso, é projetar a saída corretamente para prevenir a formação de 

arcos (figura 21.d).       

 

A configuração do ponto de descarga (figura 22) é fundamental para a integridade 

estrutural das paredes das passagens. O ponto de descarga deve, se possível, ser 

projetado de modo que o minério seja colocado em contato direto sobre a parede da 

passagem. Isso faz com que os danos relativos ao impacto do minério sobre a parede da 

passagem sejam minimizados, como mostra a figura 22.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Configuração do ponto de descarga: a) contato direto do minério sobre a 

passagem, b) minério arremessado sobre a parede da passagem (Hadjigeorgiou e 

Lessard, 2004). 
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Figura 23 – Mecânica do fluxo no sistema de transferência de minério (Pfleider e 

Selleck, 1968). 

 

 

 

 

De acordo com Pfleider e Selleck (1968), os fatores importantes que devem ser levados 

em consideração para a construção das passagens incluem: 

1. A distribuição granulométrica e segregação das partículas na massa de minério. 

2. A resistência ao cisalhamento (S) da massa de minério, com S = c + p tan θi, 

onde c é a resistência coesiva, p representa a carga de compressão no material e 

tan θi é o coeficiente de atrito interno. 

3. A altura de queda na passagem, quando relacionado à tendência do minério 

compactar-se ou fragmentar-se. 

4. As características das paredes das passagens – sua resistência ao desplacamento 

e desgaste abrasivo, junto com o fator de atrito (μ) resultante da interação entre 

o fluxo da massa de minério e a parede da passagem.  

5. A taxa de fluxo e a capacidade de estocagem desejada. 

6. Condições climáticas (neve, baixas temperaturas, chuva e outras). 

 

A mecânica do fluxo de minério em sistemas de transferência inclinada e vertical é 

comparada na figura 23. As forças atuantes sobre as paredes da passagem devido ao 

fluxo de minério são as forças: normal, cisalhamento e as componentes do peso. A 

intensidade dessas forças dependem tanto das características do minério quanto das 

características dimensionais da passagem, como demonstrado pelas equações 6, 7 e 8. 
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                                                                                                      (6) 

 

                                                                                                      (7)               

                                                

                       (8) 

 

Onde: 

N = força normal; 

η = força de cisalhamento; 

w = força peso; 

H = altura da passagem; 

D = largura da passagem; 

L = extensão da passagem; 

γ = peso específico; 

c = tensão coesiva; 

θ = ângulo de atrito; 

μ = coeficiente de atrito entre a parede e o minério; 

β = inclinação da passagem. 

 

As características de bloqueios, em forma de arcos, são de igual ou maior importância 

para a mecânica do fluxo do que as resistências oferecidas pela parede. As forças e 

resistências desenvolvidas em um arco são conseqüências de um conjunto de diversos 

fatores. A tendência do minério se compactar ou de tornar-se segregado por faixas de 

tamanho pode ter um profundo efeito neste aspecto. A experiência tem indicado que as 

passagens de minério, geralmente, não sofrerão bloqueios se a dimensão da seção 

transversal da passagem tiver pelo menos a dimensão de 3 a 6 vezes o diâmetro do 

fragmento de minério de maior tamanho. Entretanto, se o minério fragmentado tiver 

uma grande porcentagem de finos aliados à presença de umidade, a resistência ao 

cisalhamento aumentará e, conseqüentemente, a massa de minério tenderá a arquear. 

Isto é particularmente verdade em climas frios, onde cristais de gelo talvez se formem 

na massa de minério em repouso durante períodos prolongados de paralisação. 
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Muitos engenheiros consideram que passagens de minério menos inclinadas promovem 

melhor o fluxo do que passagens verticais de mesma dimensão. A argumentação desses 

profissionais é que um desequilíbrio na componente das forças (figura 23), resultantes 

do peso do material em escoamento, favorece a quebra do arco na parede superior da 

passagem; enquanto forças simétricas desenvolvidas numa transferência vertical 

resultam numa situação mais favorável para formação de arcos, particularmente se as 

paredes laterais são rugosas (Pfleider & Selleck, 1968).  

 

Segundo Rupprecht (2001), os fatores que influenciam o projeto de uma passagem de 

minério, de um modo geral, incluem: 

 Descontinuidades do maciço rochoso e características geológicas (ex. planos de 

xistosidade); 

 Orientação e configuração das passagens; 

 Método de escavação; 

 Inclinação; 

 Proximidade de outras escavações. 

 

Aspectos relevantes com relação aos fatores citados, segundo o referido autor, são 

apresentados a seguir. 

 

A estabilidade das passagens de minério geralmente é fortemente influenciada pelo 

estado do maciço rochoso, com a condição estrutural do maciço sendo o fator 

preponderante. O segundo fator mais importante são as tensões. Para uma estabilidade 

mais adequada, as passagens deveriam estar sujeitas a menor magnitude de tensões 

possíveis. Entretanto, escavações em ambientes profundos (acima de 800m) estão 

inerentemente sujeitas as tensões altas. 

 

A estabilidade mais interessante das passagens de minério, assim como de escavações 

sub-horizontais, é obtida quando o eixo das passagens é orientado paralelo à direção da 

tensão principal máxima. Propositalmente, as passagens deveriam também ser 

desenvolvidas tendo a orientação de seu eixo perpendicular ou aproximadamente 
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perpendicular às camadas de modo que a tendência de ruptura ao longo dos planos de 

acamamento seja minimizada como mostra a figura 24 (Rupprecht, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passagens de grandes dimensões são mais adequadas do ponto de vista logístico e de 

produtividade. Entretanto, quanto maior a dimensão da escavação, maior será a 

tendência de instabilidade nas paredes laterais. Campos de tensões altos contribuem 

para rupturas ao longo da extensão das passagens. 

 

A forma de uma passagem governa a concentração de tensões e a tendência de 

fraturamento em seu entorno, ou seja, a forma de uma passagem contribui para a sua 

própria estabilidade. Sob condições de tensões altas, formas elípticas são mais estáveis, 

com a direção do menor eixo da elipse paralelo à direção da tensão principal menor.  

 

O ábaco da figura 25, apresentado por Hoek & Brown (1984), sobre a influência da 

forma das escavações sobre as tensões induzidas no maciço rochoso, pode também ser 

estendido para as passagens de minério. Um método rápido de se aproximar da melhor 

forma da seção transversal da escavação para um dado campo de tensões, é sobrepor os 

dois gráficos apresentados na figura 26. Assim, a forma da escavação que fornece as 

mesmas tensões compressivas no teto e nas paredes laterais, será a melhor seção para 

um determinado campo de tensões. Os valores das constantes A e B para cada seção, 

que aparecem no ábaco, foram obtidos através de soluções numéricas.       

Figura 24 – Orientação da passagem em relação à estratificação: a) configuração 

desfavorável, b) configuração favorável (Hadjigeorgiou e Lessard, 2004). 
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Seqüências de extração, em determinados alargamentos, têm um impacto mais negativo 

do que em outros, com relação à estabilidade das passagens. Em geral, seqüência de 

extração em uma única direção no alargamento cria condições para uma intensificação 

de determinadas cargas ao longo das ramificações (fingers) das passagens. O aumento 

da intensidade das cargas no entorno das ramificações acaba reduzindo a vida das 

passagens por afetar a integridade das paredes laterais.                

 

A maior parte das passagens não apresenta qualquer tipo de suporte ou revestimento, 

devido principalmente ao aumento de custos. O desgaste abrasivo das passagens pode 

ser causado pelo impacto direto do fluxo ou pelo atrito referente ao escoamento do 

minério. Vale ainda lembrar que os impactos do fluxo nas paredes das passagens podem 

também intensificar o grau de rugosidade e originar desplacamentos. Isso pode levar à 

necessidade da utilização, sempre que possível, de suportes e revestimentos.  

 

Figura 25 – Influência da forma das escavações sobre as tensões induzidas no maciço 

rochoso (Hoek & Brown, 1984). 
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Algumas técnicas atualmente utilizadas para suporte e reforço das paredes das 

passagens extraídas de trabalhos de Hagan & Acheampong (1999) são citadas em 

Rupprecht (2001). Os meios de suporte e reforço seguem o mesmo princípio das 

técnicas utilizadas para a estabilidade e sustentação do teto das escavações em geral. 

Essas técnicas são citadas a seguir.      

 Reforço com cabos de aço; 

 Reforço com estruturas entrelaçadas ou revestimentos; 

 Utilização de cavilhas rígidas; 

 Revestimento com concreto simples e concreto projetado; 

 Revestimento com chapas de aço. 

 

 

6.4 OBSTRUÇÕES EM PASSAGENS 

O controle do fluxo de minério é potencialmente uma das operações mais arriscadas na 

lavra subterrânea. De acordo com dados da MSHA (Mine Safety and Health 

Administration), a maior parte dos acidentes relacionados em passagens de minério, nos 

Estados Unidos, está associada com o ciclo de carregamento e descarregamento e, 

também, com a remoção de bloqueios nas passagens. Especificamente, tentativas de 

liberação de bloqueios resultam em múltiplas fatalidades. Os riscos são óbvios, 

principalmente com relação à incerteza do momento de desprendimento do minério; 

devido a este fato, os operadores ficam impossibilitados de se alojar em locais seguros e 

de escapar da queda da rocha (Beus et al.,1997). 

 

A produção em minas subterrâneas a grandes profundidades depende geralmente de um 

sistema de passagens. Se a passagem principal torna-se inoperável devido às falhas 

estruturais, entupimentos, problemas em comportas e chutes ou por outras razões, a 

produção na mina pode sofrer interrupções (Beus et al., sd).  
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A preocupação acerca da funcionalidade das passagens inicia-se com medidas 

preventivas adotadas no ponto de descarga. Após a extração, o minério é transportado 

dos alargamentos de produção para os pontos de descarga das passagens de minério. 

Durante esse estágio, o tamanho do fragmento é geralmente controlado por algum tipo 

de estrutura de bitolamento, tal como escalpes ou grelhas que são instaladas no ponto de 

descarga (figura 26). Na ausência de tais estruturas de bitolamento, é necessário 

implantar e cumprir procedimentos operacionais adequados de modo a impedir que 

fragmentos maiores sejam descarregados no interior das passagens.  

 

Além dos dispositivos de bitolamento citados anteriormente, Silva e Gripp (2006) 

destacam também a utilização de rompedores e/ou britadores, antes das passagens, com 

o intuito de reduzir o tamanho de fragmentos de minério que sejam muito grandes para 

passar através de grelhas localizadas nos pontos de carregamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Estrutura de bitolamento instalada nos pontos de descarga das passagens 

(Hadjigeorgiou e Lessard, 2006).  
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Segundo Hambley (1987), os principais problemas que afetam o desempenho das 

passagens são: 

 Entupimentos (blockages) devido à formação de arcos coesivos. 

 Bloqueios (hang-ups) devido à formação de arcos mecânicos. 

 

De acordo com Hadjigeorgiou e Lessard (2006), um bloqueio (hang-up) é definido 

como um impedimento ao fluxo no ponto de carregamento ou na zona de trânsito da 

passagem, enquanto um entupimento (blockage) é uma obstrução localizada próximo à 

saída da passagem, ou seja, na zona de descarga do material.     

 

A maioria dos problemas de fluxo ocorre na área próxima ao chute, justamente devido 

ao estreitamento do canal da passagem nessa região. Por isso, nessa região, os 

entupimentos devido ao aprisionamento de blocos maiores são muito mais freqüentes.  

Outra fonte potencial de entupimentos é o acúmulo de partículas terrosas no interior ou 

próximo ao chute. Este fenômeno reduz ainda mais a área efetiva da seção transversal e 

pode ocasionar mais entupimentos. A remoção de um entupimento é menos complexa 

do que a remoção dos bloqueios, pois os entupimentos, conforme já mencionado, se 

situam próximo à área do chute. Mesmo se a passagem for bem projetada, obstruções 

podem ainda ocorrer. 

 

Segundo Hambley (1987), os arcos mecânicos se desenvolvem como uma conseqüência 

do aprisionamento de fragmentos de grandes dimensões no interior das passagens, 

originando assim uma obstrução com uma configuração estável (figura 27.a). De acordo 

com o referido autor, esse tipo de obstrução também ocorre devido a abruptas mudanças 

na geometria da passagem, citando como exemplo a presença de joelhos e 

encurvamento nas seções das passagens. 
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A probabilidade de formação de arcos mecânicos depende da porcentagem de 

fragmentos grandes presentes no material manuseado, do tamanho das partículas em 

relação à dimensão da passagem e dimensão da saída, da forma dos fragmentos e do 

perfil de velocidade através do fluxo de minério.  

 

É possível, também, que partículas menores formem arcos mecânicos. Entretanto, a 

possibilidade de tais arcos se formarem é muito menor do que com partículas grandes, 

pois as partículas menores são facilmente deformadas pelo seu peso próprio ou pelas 

demais partículas despejadas sobre o topo do arco. Partículas menores, em geral, 

formam arcos mecânicos fracos pelas seguintes razões (Jung et al., 2002): 

 Cada partícula expõe área superficial muito menor para ação das forças 

coesivas; 

 Cada partícula tem massa muito pequena para formar um arco firme; 

 Ligações muito fracas dentro do arco; 

 A espessura do arco é muito fina ou não maciça.  

 

Os arcos coesivos, como mostra a figura 27.b, requerem que o material tenha uma 

proporção importante de finos. Diante de boas práticas de detonação, é muito pouco 

Figura 27 – Obstruções em passagens devido a: a) arco mecânico, b) arco coesivo 

(Hadjigeorgiou e Lessard, 2006).  
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provável que o material transferido pela passagem de minério seja inteiramente 

constituído de partículas finas. Com relação às passagens de minério, as partículas são 

consideradas finas quando sua dimensão está abaixo de 0,07mm. Discutivelmente, a 

porcentagem de finos presentes no material influencia a freqüência de potenciais 

bloqueios e entupimentos causados pela formação de arcos coesivos. Kvapil (1965) 

sugere que o limite de porcentagem de finos torna-se crítico acima de 10%, enquanto 

que Beus et al. (2001) relatam que 20% talvez seja mais apropriado. Jenike (1961), por 

outro lado, afirma que as partículas sejam definidas como finas quando sua dimensão 

estiver abaixo de 0,25mm, oposto a menor que 0,07mm comumente aceito. Sob a 

abordagem de Jenike (1961), a tendência de formação de arcos coesivos ocorre quando 

a porcentagem de finos é superior a 10% (Hadjigeorgiou e Lessard, 2006).   

 

Os métodos de remoção de bloqueios e projeto de silos são freqüentemente baseados em 

experiências passadas. Entretanto, por causa dos diferentes tipos de rochas e estruturas 

geológicas, os projetos de passagens e o método de remoção de bloqueios que se 

utilizam em uma mina não podem ser aplicados em outra, podendo até mesmo não ser 

aplicados em diferentes áreas da mesma mina (Stewart et al., 1999). 

 

As interrupções do fluxo devido aos bloqueios e também as tentativas adotadas para 

remover essas obstruções oferecem muitos inconvenientes às operações subterrâneas. 

Geralmente, os métodos de remoção de bloqueios são bastante arriscados, podendo 

afetar a integridade física dos operadores destinados a estas operações.  

 

Na operação de desbloqueio de uma passagem, deve-se primeiramente localizar a 

posição do entupimento através, por exemplo, do envio de um balão de gás hélio a partir 

da saída da passagem. Esta operação pode ser facilitada, se há como visualizar o 

entupimento através de um local de acesso (figura 28). Depois de determinada a 

localização, deve-se determinar se a obstrução trata-se de um arco mecânico ou arco 

coesivo. Essa distinção é importante para a eficácia do método adotado para a 

desobstrução. Por exemplo, a detonação por explosivos (figura 28) é conveniente para a 

desobstrução de arcos mecânicos, mas poderá compactar ainda mais um arco coesivo se 

a detonação não for executada adequadamente.  
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As formações de arcos, relativamente próximos à saída das passagens, são normalmente 

deslocadas pela utilização de cargas explosivas conduzidas até o ponto do entupimento. 

Esses esforços repetitivos de desbloquear a passagem de minério utilizando explosivos 

podem resultar na degradação da parede. Isto pode resultar numa reabilitação onerosa 

ou, em vários casos, no abandono da passagem de minério.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A técnica mais confiável para remoção de arcos coesivos é a utilização de um jato de 

água (figura 29). Este método, dependendo da quantidade de água utilizada no 

desbloqueio, poderá originar grandes avalanches de lama. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Remoção de arcos com utilização de explosivos (Stacey & Swart, 1997). 
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Além das técnicas de remoção citadas, vale ainda ressaltar o método de desbloqueio 

utilizando a inserção de ferramentas manuais tais como alavancas ou extensas barras 

metálicas (figura 30). Este método é semelhante ao batimento de choco realizado para 

precipitar a queda de rocha desprendida do teto da mina. Tal como o batimento de 

choco, o método de inserção de ferramentas manuais oferece grandes riscos à 

integridade física dos operadores destinados à remoção por este método, principalmente 

em passagens totalmente verticais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Remoção de entupimento através de alavancas metálicas (May, 1981). 

Figura 29 – Remoção de arcos coesivos com utilização de jatos de água (Hadjigeogiou 

& Lessard, 2004). 
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6.5 DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA PASSAGEM 

O fluxo de material fragmentado é facilitado se a seção transversal da passagem de 

minério for muito maior do que o fragmento de rocha de maior dimensão que transita 

pela passagem. Por outro lado, quanto maior for a dimensão da passagem, maior será o 

seu custo de desenvolvimento e, por conseqüência, maiores serão os custos relativos a 

revestimentos. O objetivo da engenharia de projetos é assegurar que o material flua 

livremente pela passagem mantendo, ao mesmo tempo, os custos de desenvolvimento 

baixos. Tendo isto em mente, muitos pesquisadores têm desenvolvido uma série de 

normas indicativas da ocorrência de fluxo e do limite de freqüência de obstruções.   

 

6.5.1 Determinação da dimensão da passagem de minério e do tamanho do 

fragmento de rocha necessários  

A determinação do maior tamanho do fragmento de rocha (d) que pode ser introduzido 

em uma passagem de minério é uma questão relativamente simples se uma tela é 

instalada no ponto de descarga (figura 31.a). Entretanto, se um escalpe é utilizado 

(figura 31.b), o maior tamanho do fragmento de rocha dependerá da interpretação. 

Tomando a abertura retangular de um escalpe, o tamanho do maior fragmento de rocha 

(d) poderá ser tanto o espaçamento entre as barras quanto a maior extensão da abertura. 

A utilização de um manto, caracterizado pelo seu diâmetro (figura 31.c), fornece uma 

boa estimativa do tamanho do maior fragmento de rocha que poderá ser descarregado 

no interior da passagem. 
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A figura 31.d evidencia uma passagem sem qualquer estrutura de controle do fluxo. Sob 

esta circunstância, é difícil definir o tamanho do maior fragmento de rocha com 

qualquer grau de certeza. A única alternativa é contar com uma avaliação visual, 

segundo o qual um operador fornece uma estimativa visual de um valor aproximado do 

tamanho do maior fragmento de rocha utilizado durante um turno de trabalho. Outra 

regra prática é registrar o tamanho do maior fragmento tomando por comparação o 

tamanho da caçamba do equipamento utilizado para realizar o carregamento. Os 

métodos citados são bastante subjetivos e pouco confiáveis. Por último, o maior 

tamanho do fragmento pode ser determinado utilizando análise de imagens a partir de 

uma série de fotos do material fragmentado. Novamente, os dados devem ser analisados 

com cautela, pois o tamanho do fragmento pode variar de um desmonte para outro. 

 

 

6.5.2 Seleção da dimensão da passagem de minério em função do tamanho do 

fragmento de rocha 

Beus et al. (1997) citam algumas orientações, baseadas em regras práticas, abordadas 

por Hambley (1987) com relação à prevenção dos principais tipos de obstruções nas 

passagens de minério. Essas orientações são baseadas em algumas propriedades dos 

materiais fragmentados (diâmetro da maior partícula de fragmento, ângulo de atrito 

Figura 31 – Técnicas de bitolamento: (a) tela, (b) escalpe, (c) manto e (d) sem proteção 

(Hadjigeorgiou e Lessard, 2006).   
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interno, coesão e massa específica das partículas finas) e também nas dimensões das 

passagens de minério (dimensões da passagem, altura do chute, razão da largura do 

chute pela largura da saída e razão do comprimento pela largura da abertura). Algumas 

dessas orientações são apresentadas na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Normas para a prevenção dos tipos de obstruções em reservatórios. 

  Fonte: Beus et al. (1997). 

Onde: 

D = diâmetro da passagem (m); r = razão comprimento/largura da saída; 

d = dimensão da partícula (m); θ = ângulo de atrito interno dos finos (º); 

c = coesão dos finos (kg/m
2
); H = altura do chute (m); 

γ = densidade dos finos (kg/m
3
); Do = largura da saída (m). 

 

A figura 32 mostra algumas relações empíricas, indicativas de fluxo livre, relacionando 

a dimensão da passagem ou diâmetro (D) e o tamanho do maior fragmento de rocha (d). 

Com exceção das relações propostas por Peele e Joughin & Stacey, as demais relações 

podem ser estendidas para modelos de laboratório em pequena escala que 

freqüentemente contam com material fragmentado equivalente, utilizando distribuição 

granulométrica uniforme dos fragmentos (Hadjigeorgiou e Lessard, 2006). 

 

Projetar uma passagem para operar com fluxo livre pode evitar vários inconvenientes, 

uma vez que a maior parte dos problemas referentes à operação e segurança está 

relacionada à restituição do fluxo em passagens construídas sem qualquer planejamento. 

Normas existentes (figura 32) permitem a possibilidade de uma grande variação dos 

limites para definição de fluxo livre, baseadas na relação (D/d). Por exemplo, se o maior 

fragmento de rocha que deverá ser descarregado na passagem for de 0,5m, então a 

Exigências dimensionais Prevenção dos tipos de obstruções 

5/ dD  Arcos mecânicos 

)1)(/11)(/2(  senrcD   Arcos coesivos 

oDH 8,0  Entupimentos em chutes de transferência 

dDo 3  Arcos mecânicos junto à descarga 
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dimensão característica da seção da passagem, para assegurar o fluxo livre, deveria ser 

algo em torno de 1,5m a 5m. Para passagens de minério de seção quadrada, a área da 

seção transversal projetada deveria estar entre 2,25m
2
 e 25m

2
. Este exemplo simples 

realça as conseqüências econômicas que resultam da seleção de uma configuração de 

uma determinada passagem de minério. 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

6.6 DIMENSIONAMENTO DE RAMIFICAÇÕES, CURVAS E JOELHOS 

As curvas e joelhos são, às vezes, usados na base de passagens de minério para permitir 

proteção contra o impacto sobre o portão e para controle de fluxo. As curvas podem ser 

também usadas para contornar uma zona de rocha de menor resistência ou para 

interceptá-la em um ângulo mais favorável. A inclinação das curvas em relação à 

horizontal deve ser maior que 60º. No caso de joelhos, uma inclinação de 45º é 

comumente usada para as partes anterior e posterior ao joelho. Entretanto, para 

assegurar o fluxo o ângulo deve ser maior que 60º (Silva, 2005).    

Figura 32 – Normas para assegurar fluxo livre em passagens de minério através da razão 

D/d (Hadjigeorgiou & Lessard, 2006). 



54 
 

A configuração de passagem com joelho apresenta algumas desvantagens conforme 

ilustradas na figura 33. Uma das desvantagens é o acúmulo de material fino 

freqüentemente observado na mudança de direção (figura 33.a). Se este material for 

consolidado, a sua presença criará uma redução na dimensão efetiva da passagem 

tornando este local uma fonte potencial para bloqueios. A outra desvantagem refere-se 

aos impactos do minério sobre a parede que serve de amortecimento (figura 33.b). Os 

freqüentes impactos do material neste local podem provocar um alargamento do joelho, 

onde poderá ocorrer acúmulo de material descarregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 EQUAÇÃO DE JANSSEN PARA PASSAGENS DE MINÉRIO INCLINADAS 

Existem dois pontos principais de preocupação no projeto do portão de fechamento de 

uma passagem de minério: as cargas estáticas e as cargas dinâmicas sobre os portões de 

descarga. Blight e Haak (1994) concluíram que as cargas estáticas sobre portões de 

passagens de minério poderiam ser exatamente previstas utilizando equações, 

desenvolvidas por Janssen, para a determinação das tensões na base de silos verticais e 

inclinados. 

 

Figura 33 – Problemas associados aos joelhos em passagens: a) acúmulo de partículas 

finas, b) danos referentes a impactos (Hadjigeorgiou e Lessard, 2004). 
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Figura 34 – Base da equação de Janssen para passagens inclinadas (Blight & Haak, 

1994).  

A base da equação de Janssen para passagens de minério inclinadas é mostrada na 

figura 34. A passagem de minério é inclinada de um ângulo β a partir da horizontal com 

área de seção transversal A e perímetro P. Versões simplificadas das equações de 

Janssen (equações 9 e 10) para a determinação da pressão estática normal ao portão de 

controle em silo vertical ou inclinado, são expostas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                      (9) 

 

                         
 

 
                                                                                                     (10) 

 

Onde: 

ζN = pressão normal sobre o portão da passagem de minério ou silo; 

ζNmax = pressão vertical máxima; 

R = raio hidráulico (razão da área transversal pelo perímetro); 

K = razão entre a pressão lateral e a pressão vertical; 

γ = densidade da rocha que escoa pela passagem de minério; 
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θw = ângulo de atrito com a parede; 

z = altura da coluna de minério acima do portão de descarga.  

 

 

6.8 ESTUDOS DE CASO 

A seguir são apresentados estudos de caso sobre o escoamento de material fragmentado 

na Mina Baltar (Votorantim, SP) e na Mina Cuiabá (Sabará, MG). Deve ser ressaltada a 

dificuldade encontrada para a obtenção de dados específicos com relação ao fluxo de 

matrerial fragmentado. Os estudos e a informações específicas dos problemas 

enfrentados pelas empresas geralmente são tratados como dados sigilosos, dificultando 

ainda mais o conhecimento real da situação. 

 

É comum em diversos métodos de lavra, principalmente aqueles que usam o fluxo por 

gravidade de material, a necessidade de desmonte secundário com marteletes ou 

fogacho, como na Mina Baltar, mina de calcário lavrada pelo método de alargamento 

por subníveis (sublevel stoping). Nessa mina, os alargamentos (figura 35) 

compreendendo 3 a 4 subníveis, são produzidos através de desmonte por explosivos 

com furação em leque. A dimensão do alargamento possui 110m de altura, 40m de 

largura e 100m de comprimento. 

 

As seções de descarga, situadas abaixo do alargamento, possuem dimensão de 3,80m de 

altura por 3,80m de altura. Nessas seções, o escoamento do minério é promovido à 

medida que a carregadeira faz a retirada do material fragmentado (figura 35). Em 

algumas seções, há entupimentos, denominados na mina de engaiolamentos, devido à 

presença de matacões no material fragmentado. Os matacões (blocos de rocha acima de 

2,5m) são geralmente provocados por desplacamentos de rocha nas paredes do 

alargamento e, também, por desvios na malha de furação. Como o comprimento dos 

furos, na furação em leque, pode atingir 40m, os desvios entre um furo e outro acabam 

sendo consideráveis.   
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A desobstrução das galerias de descarga do material fragmentado geralmente é 

promovida pela própria caçamba da carregadeira. Quando essa ação não é efetiva, a 

remoção dos entupimentos é realizada mediante o emprego de explosivos. Nessa 

operação, explosivos encartuchados, escorvados com cordel, são conduzidos e alojados 

no local da obstrução. O cordel possui comprimento adequado de modo que a iniciação 

do explosivo seja realizada por um operador. Apesar da desobstrução de entupimentos 

por explosivos ser arriscada, a Mina Baltar não possui nenhum registro de acidentes 

relativos a essa operação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Figura ilustrativa do escoamento nas galerias de descarga (passagens de 

minério) situadas abaixo do alargamento na Mina Baltar. 



58 
 

6.8.1. Interligação da passagem de minério com passagem de estéril na Mina 

Cuiabá 

A Mina Cuiabá, situada em Sabará (MG), pertence à AngloGold Ashanti Brasil 

Mineração. A mina de ouro lavrada pelo método de corte e enchimento apresenta 

problemas de desplacamentos nas paredes do sistema de transferência de minério. De 

acordo com Ferreira e Ferreira (2002), o problema de desplacamento nas paredes do 

sistema de transferência de minério da Mina Cuiabá teve início nos anos 90 do séc. XX, 

quando foi constatada a interligação da passagem de minério com a passagem de estéril.  

 

A partir do evento, a cavidade passou a ser usada somente como passagem de minério, 

para evitar a diluição. Os freqüentes desplacamentos de rocha, levando à obstrução dos 

chutes na estação de carregamento, conduziram ao estudo de alternativas para novo 

sistema de transferência de minério, tendo em vista a possibilidade de se ter que 

abandonar o sistema então em uso. 

 

Os autores relatam as etapas e tentativas de solução do problema, como a implantação 

de estruturas de concreto armado fechando o ponto de varação, que tiveram resultado 

apenas momentâneo. Outra etapa foi o levantamento topográfico na região da passagem 

de minério, que apontou uma cavidade com dimensão máxima de cerca de 15m 

(longitudinal) por 7m (transversal) e uma distância de 30m do poço de acesso principal 

à mina.  

 

Após estudos das alternativas para o levantamento, optou-se em função do menor custo, 

da garantia de obtenção de resultados e da menor demanda de tempo para sua execução, 

pelo levantamento com o sistema CMS - Cavity Monitoring System, utilizado 

anteriormente pela Mineração Caraíba. O sistema CMS consiste de uma varredura com 

feixe laser que permite, a uma distância de até 300m, coletar vários pontos da seção da 

escavação e redesenhá-la em 3D, comparando-se assim a situação real com o projeto 

original.  
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Durante o levantamento, a passagem não foi completamente esvaziada, ficando cerca de 

500t de minério desmontado em seu interior. Foram definidos três pontos de instalação 

de equipamentos e varredura com feixe laser: na intersecção de uma galeria com a 

passagem e nas intersecções das ramificações (fingers) com a passagem de minério e de 

estéril. 

 

Os dados coletados foram adicionados ao modelo original das galerias e subidas, sendo 

construídas intersecções horizontais com espaçamentos variando de 1 a 4m, dependendo 

do estado do maciço na região. A partir daí foram feitas interpretações para se chegar ao 

formato mais provável da cavidade. A cavidade modelada apresentou volume de cerca 

de 18.400m
3
, com capacidade para cerca de 30.000t de minério desmontado. 

 

O trecho de maior desplacamento foi detectado a 12m do teto da galeria inferior à 

passagem. O pilar resultante de 30m, definido entre a abertura resultante da interligação 

e o poço de acesso, se reduziu a 26m, mas, segundo os mesmos autores, à medida que o 

desplacamento progredia, havia uma perda de energia no desgaste do pilar em direção 

ao poço. 

 

A empresa realizou a caracterização geomecânica do maciço na região do poço e 

avaliou as condições de estabilidade, em função da sobre-escavação nos sistemas de 

transferência. O monitoramento de movimentações no local confirmou a inexistência de 

risco imediato na região do poço e da estação de carregamento. O estudo recomendou, 

ainda assim, a instalação de seções de convergência no nível 11 de lavra, na região 

próxima ao sistema de transferência e a execução de modelagem matemática para 

simulação do comportamento do maciço e das aberturas. 

 

O estudo recomendou o abandono do primeiro sistema (originalmente passagem de 

minério), com maior desplacamento relativo, mas alertando que o desgaste das paredes 

também poderia vir a agravar as condições no segundo sistema (originalmente 

passagem de estéril). 

 

Além da utilização de fogo secundário, outras ações corretivas do fluxo por gravidade 
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na mineração subterrânea são a injeção de ar sob pressão ou de água em chutes e 

passagens, a alteração da abertura de grelhas ou até a mudança do sistema de manuseio 

dos materiais, como ocorreu na Mina São Bento, em Santa Bárbara (MG), mina de ouro 

lavrada com enchimento dos realces. Nesse caso, a dimensão dos blocos produzidos no 

desmonte necessitaria de uma dimensão muito grande da seção da passagem para se 

manter a utilização da mesma. 

 

 

7 MODELOS FÍSICOS 

O estudo do fluxo de material fragmentado pode ser analisado sob diferentes formas de 

abordagem. As abordagens disponíveis se complementam na compreensão da questão e 

na determinação de variáveis de projeto. A abordagem analítica do fluxo granular é 

importante, mas ainda limitada. Vários trabalhos estabeleceram equações empíricas da 

vazão, a partir de ensaios em silos, tremonhas cônicas ou passagens, examinando o 

efeito de parâmetros do material sobre a taxa de descarga ou validaram a equação de 

Janssen (descrita no item 6.7) na previsão de tensões em reservatórios. Na prática, são 

muito utilizadas regras práticas relacionadas à razão entre a abertura de descarga e o 

tamanho de material e a experiência pessoal.  Programas extensivos de ensaios são 

necessários para desenvolver novas relações ou validar algumas existentes. 

 

Historicamente, os trabalhos sobre o fluxo de material fragmentado se preocupam com 

questões relacionadas à promoção do fluxo, com geometria e integridade física do 

compartimento de estocagem, não havendo ainda uma equação consistente que 

represente a vazão tanto em escala reduzida como em casos reais. 

 

Além de regras empíricas, relações analíticas, modelos numéricos e estudos de campo 

em escala real, outra ferramenta utilizada no estudo do fluxo de material fragmentado é 

a modelagem física. A utilização de modelos numéricos ganhou grande avanço com a 

popularização da informática. Mas nada dispensa a necessidade de bons dados de 

entrada obtidos do estudo com modelos físicos. Assim, os modelos numéricos podem 
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ser utilizados em conjunto com modelos físicos, sendo que alguns estudos com 

modelagem numérica surgiram de trabalhos anteriores em modelos físicos. 

 

Os modelos físicos têm um campo de utilização bem definido ao longo dos últimos 

cinqüenta anos, em várias áreas e em centros de pesquisa em todo mundo. O uso de 

modelos físicos em Mecânica das Rochas se tornou popular especialmente na Europa. 

No Brasil, temos exemplos de modelagem física nos estudos de plataformas oceânicas 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de hidráulica na Universidade de 

Santa Maria (RS), nas áreas de hidráulica, processos metalúrgicos e de tectônica de 

placas, entre outros trabalhos, na Universidade Federal de Ouro Preto (MG). Além da 

ampla utilização dos modelos físicos no ensino (Nogueira, 2005 citado por Silva, 2005). 

 

Um modelo físico é uma reprodução física de um sistema original em escala real ou 

reduzida, sendo utilizado em vários ramos da ciência para os mais diversos tipos de 

estudos, desde movimento de um fluido em tubos e bombas até construção de navios. A 

indústria automotiva e aeroespacial tem utilizado modelos físicos para o estudo de 

vários fenômenos como fluxo de vento, aerodinâmica, vibração etc. A Geomecânica e 

as Ciências Geológicas também têm utilizado modelos físicos para estudar o solo e 

fenômenos em rocha.    

 

A utilização de modelos físicos referentes às operações de lavra subterrânea datam de 

quase um século. A principal causa da utilização do modelo físico nesta área é devido a 

um melhor entendimento do fluxo de material fragmentado por gravidade, sendo a 

configuração do movimento do material granular de grande importância para o projeto 

de lavra subterrânea.  

 

O fluxo por gravidade na lavra subterrânea acontece principalmente no método de 

abatimento de blocos (block caving), em qualquer método que utiliza passagens de 

minério (ore passes) e, também, na estocagem e em silos de carregamento. Em alguns 

casos, tal como nos métodos de abatimento, o fluxo por gravidade afeta a diluição do 

minério descarregado, a recuperação do corpo de minério e, eventualmente, a eficiência 

geral do método de abatimento. Assim o fluxo por gravidade de materiais fragmentados 
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é um processo muito complexo devido à heterogeneidade de materiais grossos e um 

número grande de outros fatores e condições. 

 

Esta seção descreve alguns estudos referentes à modelagem física de material 

fragmentado. Com relação ao estudo de material fragmentado com o uso de modelos 

físicos, vale destacar as seguintes pesquisas: 

 

 Modelo de Lehman (1916) e McNicholas (1946); 

 Modelo de Rose e Tanaka (1959); 

 Modelo de Kvapil (1965); 

 Modelo de Janelid (1972); 

 Modelo de Blight e Haak (1994); 

 Modelo de Beus et al., (1997); 

 Modelo de Silva (2005). 

 

 

7.1 MODELOS DE LEHMAN (1916) E MCNICHOLAS (1946) 

Lehman (1916) e McNicholas et al. (1946) utilizaram modelagem física para estudar a 

recuperação do minério nas minas de molibdênio em Climax e na mina de cobre em 

Miami, ambas nos Estados Unidos. Eles utilizaram minério e estéril britado como 

material e executaram os experimentos variando o grau de fragmentação do minério e 

estéril e, também, o espaçamento dos chutes de descarga (drawpoint). Entretanto, esses 

trabalhos apenas produziram resultados qualitativos, isto é, o efeito do espaçamento dos 

chutes de descarga na recuperação do minério. Uma vez que nenhum tipo de marcador 

foi colocado dentro do modelo, eles não podiam realizar qualquer medida na zona de 

descarga. Entretanto, McNicholas observou que a fragmentação mais grosseira produzia 

arcos maiores do que a fragmentaçao mais fina, concluindo assim que o material mais 

grosso poderia ser descarregado em espaçamento mais amplo no ponto de descarga com 

relação ao material mais fino (Halim, sd). 
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7.2 MODELO DE ROSE E TANAKA (1959) 

Rose e Tanaka (1959) investigaram a taxa mássica de descarga de materiais granulares 

em modelos de silos, com tremonhas cilíndricas de bases cônicas, através de abertura 

circular. Várias séries foram feitas com ângulo de inclinação constante e variando-se a 

razão do diâmetro da entrada pelo diâmetro da saída do silo (w/e). As variações nos 

outros parâmetros do problema foram obtidas pelo uso de materiais de diferentes 

naturezas, formas e tamanhos. Através de uma curva de correlação simples, os 

resultados foram estendidos para cobrir o caso de aberturas não circulares. Os autores 

consideram que a equação deduzida permite o cálculo da taxa de descarga da maioria 

dos materiais a partir de silos e tremonhas convencionais, com acurácia suficiente para 

finalidades mais práticas. 

 

 

7.3 MODELO DE KVAPIL (1965) 

Kvapil (1965, 1992) foi um dos primeiros pesquisadores a tentar um método 

quantitativo para o fluxo por gravidade de rocha fragmentada. Seu primeiro trabalho 

teve como objetivo produzir relações matemáticas relacionada  ao fluxo de material 

granular em silos e tremonhas. Para isto, o citado autor construiu um modelo de vidro 

vertical (silo) preenchido com camadas de areia nas cores branco e preto. O modelo de 

vidro possuia uma fenda (slot) na base. Quando a fenda era aberta, as camadas de areia 

desciam conforme a configuração mostrada na figura 36.   

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 36 – Modelo de um silo em vidro (Kvapil, 1965). 
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No modelo da figura 36, a deflexão das finas camadas escuras inicialmente horizontais 

indica a zona ativa, isto é, a zona com movimento do material por gravidade. O eixo da 

zona ativa é vertical porque o movimento é causado pela gravidade. O material intacto 

em camadas brancas e escuras forma a assim denominada zona passiva. 

 

No modelo de Kvapil podem ser visualizadas duas formas semelhantes a um elipsóide. 

O primeiro elipsóide é formado pela inflexão das linhas escuras ocasionada pela ação da 

força da gravidade, sendo denominada pelo pesquisador de elipsóide de movimento ou 

extração. Logo após o material contido no interior do elipsóide de movimento ser 

descarregado, um segundo elipsóide forma-se no interior do silo originado do 

escoamento do material da parede denominado de elipsóide de desprendimento.  Kvapil 

apresenta em sua pesquisa fórmulas correlacionando o volume do elipsóide de extração 

com o volume do elipsóide de desprendimento bem como o cálculo da excentricidade 

de tais elipsóides (figura 37).  

 

A forma do elipsóide de movimento pode ser descrito pela sua excentricidade (equação 

11). 

 

                                                                                                    (11) 

 

Onde: 

ε = excentricidade do elipsóide de movimento; 

aN = semi-eixo maior do elipsóide de movimento; 

bN = semi-eixo menor do elipsóide de movimento. 
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7.4 MODELO DE JANELID (1972) 

Janelid (1972) relata pesquisa em que estudou o fluxo por gravidade no carregamento 

de rocha desmontada e a influência do fator de escala na comparação de ensaios em 

modelos físicos (escala 1:20), com ensaios em escala real na Mina de Grangesberg 

lavrada pelo método de abatimento em subníveis (Suécia). Nesse trabalho ficou 

estabelecido: 

Figura 37 – Teoria do elipsóide de fluxo (Kvapil, 1992). 
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 que o material descarregado através de uma escavação circular na base de um 

silo vem de uma região do material solto que lembra um elipsóide de revolução; 

 que, em um silo, a relação entre o eixo vertical e os eixos horizontais do 

elipsóide depende do ângulo de atrito interno do material; 

 que o fluxo por gravidade sob condições assimétricas em modelos de abatimento 

em subníveis, com tamanhos de partículas variáveis do material, segue 

claramente os princípios do movimento em um silo. 

 

Segundo Janelid (1972), a grande diferença entre os modelos e a escala real está na 

massa específica e no grau de compactação da rocha desmontada, na fragmentação e na 

presença de matacões e num movimento consideravelmente mais regular do material em 

um modelo. Os ensaios deram informações importantes e concordantes com a forma do 

volume de movimento no abatimento em subníveis.     

 

 

7.5 MODELO DE BLIGHT E HAAK (1994) 

Blight e Haak (1994) executaram vários testes em um modelo de passagem de minério 

em escala reduzida (figura 38) e também em escala real com o intuito de responder 

algumas questões, tais como: 

 Para que valores de pressão estática deveria ser projetado o portão de controle de 

fluxo para suportar os impactos? 

 Qual o efeito de um joelho (dog-leg) sobre a distribuição de pressão? 

 O joelho é eficaz na redução de impacto sobre o portão? Em caso afirmativo, 

qual o efeito do ângulo da passagem de minério e do joelho nessa redução? 

 Que ângulo da passagem permitirá o escoamento do minério e o mínimo 

impacto sobre o portão no caso de se ter que desfazer uma obstrução? 
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Os testes em escala real realizados em uma mina subterrânea não tiveram tanto êxito 

quanto os realizados no modelo físico devido à grande freqüência de entupimentos, 

frustrando evidentemente os esforços de medida das pressões estáticas sobre a comporta 

ou portão. Os resultados obtidos por Blight e Haak são apresentados nas figuras 39 e 40. 

Um maior detalhamento do modelo bem como os materiais utilizados para simular o 

minério são apresentados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Modelo de passagem de minério de Blight e Haak (1994). 
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Figura 39 – Pressão no portão da passagem versus altura de minério, respectivamente 

para as inclinações de 90º, 70º, 60º e 50º (Blight e Haak, 1994). 
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O modelo de Blight e Haak foi construído tendo três lados constituídos de tábua de 

madeira com o quarto lado de perspex (material semelhante ao acrílico) para que se 

pudesse visualizar o interior do modelo. O modelo continha um alçapão localizado a 

30cm da parte superior com o intuito de reter a coluna de minério antes da queda. Um 

portão, na parte inferior do modelo, foi fixado através da articulação em um dos lados. 

Neste portão foi colocado um diagrama aferidor de tensões constituído de uma célula de 

pressão preenchida com mercúrio com o intuito de registrar as tensões normais e o fator 

de impacto. O fator de impacto foi avaliado pela divisão entre a tensão máxima 

registrada após a queda por uma tensão de saída constante. As seções foram construídas 

contendo os joelhos em ângulos de 70º, 60º e 50º. Também foi testada uma passagem 

inteiramente vertical. O material utilizado para a alimentação do modelo foi o quartzito 

britado com tamanho de 18mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os referidos autores concluíram que as pressões sobre o portão de controle do fluxo das 

passagens de minério podem ser previstas pelas equações de Janssen para silos 

inclinados.  Eles também concluíram que a presença do joelho não apresenta nenhum 

Figura 40 – Medidas do fator de impacto realizadas no modelo e na mina (Blight e 

Haak, 1994). 
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efeito na relação entre a pressão sobre o portão e a altura da coluna de minério, desde 

que a inclinação acima e abaixo do joelho seja a mesma. E a presença de um joelho, 

aliada com uma redução na inclinação da passagem reduz o impacto da queda do 

material desprendido de uma obstrução. Com uma inclinação rasa de 50º o fator de 

impacto (figura 40) é quase imperceptível, enquanto numa passagem de minério vertical 

o fator de impacto pode exceder a 4.     

   

 

7.6 MODELO DE BEUS E OUTROS (1997)  

Beus e outros (1997) relataram a investigação de riscos no interior e no entorno de 

passagens de minério em seções de lavra em rochas consistentes. Eles empregaram o 

método de avaliação de risco baseado na árvore de falhas para identificar as razões mais 

prováveis de ruptura em passagens como também as fatalidades e acidentes 

correlacionados. Os citados autores incluíram no estudo um modelo físico em escala 

real representando uma passagem de minério com um chute e sistema de suporte 

projetado com o intuito de medir cargas estáticas e dinâmicas devido ao estoque e queda 

de material fragmentado proveniente dos alargamentos (figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 41 – Modelo físico em escala real (Beus et al., 1997). 
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7.7 MODELO DE SILVA (2005) 

O modelo físico de Silva (2005) teve como principal objetivo o estudo do 

comportamento do fluxo de minério em passagens de minério. O modelo foi construído 

utilizando placas de madeira na estrutura geral e partes frontais de acrílico para 

observação do comportamento do fluxo de material. O modelo, que simula uma 

passagem de minério, tem comprimento de 3m, mais um joelho removível de 0,70m; 

num total de 3,70m. O joelho pode ser testado com ângulos diferentes, variáveis com a 

horizontal (figura 42). A passagem tem opção de inclinação de 60 a 90º em relação à 

horizontal. A seção da passagem pode também ser reduzida. Estas variações são obtidas 

através da introdução dos acessórios mostrados na figura 42. A passagem de minério 

com presença de ramificações e/ou joelho pode simular os efeitos sobre o chute da 

queda de material, por exemplo, na remoção de um bloqueio. A alimentação pode ser 

realizada de três níveis diferentes para a verificação do efeito desse fator. Podem ser 

testadas as variações de ramificações com alimentação simultânea ou não (Silva, 2005). 

 

Os materiais utilizados como alimentação do modelo, representando o minério 

fragmentado nas operações de lavra, foram; areia, brita de gnaisse (tamanhos 

comerciais: brita 0, brita 1 e brita 2) e brita de calcário (brita 0 e brita 1), com umidade 

natural. 

 

Foram realizadas medidas de vazão variando os parâmetros previamente definidos 

(inclinação da passagem, distribuição granulométrica do material, coluna de material, 

presença de joelho na passagem). Os ensaios no modelo físico revelaram os mais 

diversos fenômenos de fluxo (arco mecânico e arco coesivo, fluxo em funil, fluxo 

errático e outros).  
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O avanço da Mecânica das Rochas, principalmente a partir dos anos 70 do século XX, 

tem contribuído para um melhor entendimento do comportamento do maciço rochoso 

em que são realizadas escavações para conduzirem material fragmentado. 

 

Os trabalhos anteriores a essa fase mostram uma preocupação maior com a geometria 

dos reservatórios e a tentativa de simulação desse comportamento por profissionais de 

outras áreas como da Engenharia Química e Física.  Mesmo com uma maior descrição 

das propriedades de fluxo, outros trabalhos devem ser realizados utilizando modelos 

físicos isoladamente ou em conjunto com outras ferramentas de estudo.  

 

 

 

8 RUGOSIDADE   

8.1 INTRODUÇÃO 

A rugosidade se faz presente em todas as superfícies. Mesmo superfícies aparentemente 

lisas apresentam rugosidades quando analisadas microscopicamente. A rugosidade de 

Figura 42 – Modelo físico de Silva (2005) simulando uma passagem de minério. 
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superfícies é um parâmetro importante em diversos ramos da engenharia: na mecânica, 

na metalurgia, na geologia, na mineração. Assim é na rugosidade de peças, no controle 

dimensional, na aspereza da superfície de descontinuidades rochosas, nas 

irregularidades da parede de silos ou de passagens de materiais fragmentados na 

mineração subterrânea. 

 

A rugosidade de superfície torna-se um problema quando se trata principalmente da 

cinética entre superfícies dos corpos. O movimento entre superfícies rugosas causa o 

surgimento do atrito. O atrito, além de prejudicar o deslizamento, pode originar outros 

efeitos negativos, tais como: dissipação de energia na forma de calor, desgaste das 

superfícies e ruídos. 

 

As escavações que promovem o fluxo por gravidade em subsolo (passagens de minério 

ou estéril) são ainda construídas com o auxílio de explosivos, mesmo com a crescente 

mecanização e automação do setor. A utilização de explosivos promove superfícies de 

parede muito rugosas que podem afetar o fluxo originando condições para as 

interrupções e entupimentos, gerando assim grandes inconvenientes à produção e 

segurança das operações.  

 

Os métodos mais comuns utilizados na construção de passagens de minério são o 

sistema com plataformas de madeira e plataforma tipo Alimak. No sistema com 

plataformas de madeira, um pranchão de madeira é utilizado como plataforma de 

trabalho para o operador da perfuratriz manual e, também, para as operações de 

carregamento dos furos. Nesse sistema, o pranchão pode ser apoiado sobre estruturas de 

madeira (gaiolas ou conjunto de esteios) ou apoiadas sobres estacas fixadas nas paredes 

das passagens (figura 43.a). As plataformas de madeira são soerguidas juntamente com 

o avanço da escavação. O sistema Alimak (figura 43.c) permite o avanço ascendente da 

escavação, por meio de uma plataforma metálica com mobilidade automática, onde são 

realizadas manualmente as operações de perfuração e carregamento dos furos com 

explosivos. 
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A perfuratriz raise borer (figura 43.b), utilizadas em rochas consistentes, substitui os 

sistemas tradicionais de construção de passagens de minério por explosivos, produzindo 

escavações de seção circular com paredes lisas.  Esse tipo de perfuratriz é restrito a 

minas de grande porte devido ao alto custo de aquisição. Assim, o sistema de 

construção das passagens de minério ainda depende da ação de cargas explosivas.  

 

Este seção aborda as questões inerentes à rugosidade referindo-se especificamente a 

rugosidades das paredes das escavações que promovem o fluxo de rocha fragmentada 

em subsolo. A rugosidade da superfície de descontinuidades rochosas será utilizada 

como parâmetro para as rugosidades das paredes de escavações rochosas principalmente 

com relação à definição, descrição e resistência ao cisalhamento. Uma vez que os 

estudos de rugosidade de descontinuidades apresentam-se bem edificados na Mecânica 

das Rochas. 

 

 

Figura 43 – Métodos de construção de passagens de minério: a) plataformas de madeira, 

b) perfuratriz raise borer, c) plataforma tipo Alimak (Cummins & Given, 1973). 
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8.2 RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE ROCHOSA 

A rugosidade das paredes de uma descontinuidade é uma componente potencialmente 

importante para a resistência ao deslizamento (ou cisalhamento) especialmente em 

fraturas sem preenchimento. Um dos problemas mais importantes e sem solução na 

Mecânica das Rochas é a caracterização exata da rugosidade de superfície de juntas em 

uma escala relevante. Assim, uma descrição exata de parâmetros da morfologia de 

superfície é um tópico muito importante para uma caracterização adequada do maciço 

rochoso. 

 

A rugosidade é caracterizada pelas ondulações em grande escala e pelas ondulações em 

pequena escala. Para efeitos de mapeamento de campo, podem ser usados determinados 

termos que caracterizem o perfil da rugosidade de superfícies de juntas e fraturas, que 

evidentemente, devem ser baseados em escala de observação (Ladeira, 1981): 

- pequena escala (alguns centímetros) 

- escala intermediária (alguns metros) 

 

A seguir seguem-se os termos utilizados para caracterização dos perfis da rugosidade de 

superfície. A figura 44 mostra cada um desses perfis com sua respectiva denominação. 

 

Os termos de caracterização dos perfis da superfície de rugosidade são: 

1. Áspera (ou irregular), recortada; 

2. Lisa com estrias, recortada; 

3. Polida com estrias, recortada; 

4. Áspera (ou irregular), ondulada; 

5. Lisa, ondulada; 

6. Polida com estrias, ondulada; 

7. Áspera (ou irregular), plana; 

8. Lisa, plana; 

9. Polida com estrias, plana. 
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O termo “polida com estrias” só deve ser usado se tiver havido sinais evidentes de 

deslizamento por cisalhamento ao longo da descontinuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Perfis típicos de rugosidade e nomenclatura sugerida. O comprimento de cada 

perfil tem escala de 1 a 10 metros com escala horizontal e vertical igual (Giani, 1992). 
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8.3 MÉTODOS DE DESCRIÇÃO DA RUGOSIDADE 

Vários são os métodos que têm sido empregados na Mecânica das Rochas para 

descrever a superfície rugosa encontrada nas juntas. Alguns desses métodos usam 

técnicas de contato e outros usam métodos ópticos para determinar malhas de pontos 

que depois podem ser correlacionados e assim gerar superfícies por meio de aplicativos 

para computadores. Grasselli (2001) citado por Oliva (2005) faz um resumo desses 

métodos, apresentados sintetizados pela figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45 – Métodos disponíveis para medição da rugosidade de superfícies (Grasselli, 

2001 citado por Oliva, 2005). 
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Um dos métodos mais usados para medir a rugosidade da superfície em rochas são os 

perfilômetros de contato devido ao baixo custo do equipamento e a facilidade de 

processamento de dados. O funcionamento deste tipo de equipamento fundamenta-se, 

basicamente, nos procedimentos topográficos, pois são obtidas as coordenadas x, y, z de 

cada ponto da superfície e conseqüentemente esses dados são processados em um 

programa de interpolação qualquer gerando, desta forma, a superfície. Existem dois 

tipos de perfilômetros, os de ponta arredondada e os de ponta afilada com formato de 

agulha, cada um com precisões distintas. Os perfilômetros com ponta redonda 

danificam menos a superfície, porém tem menor resolução. O perfilômetro com ponta 

de agulha tem maior precisão, pois consegue alcançar espaços entre as partículas muito 

menores devido à ponta afiada, porém tende riscar a superfície medida. A obtenção dos 

dados nesse método usualmente é feita colocando um sensor de contato na barra que 

contém a ponta e assim, quando a ponta faz contato com a superfície, esta envia um 

sinal ao receptor de dados ligado ao computador que registra as coordenadas do ponto 

(Oliva, 2005). 

 

Devido ao problema do contato com as amostras dos perfilômetros mecânicos, outros 

autores têm optado por métodos que evitem esta situação. Dentre esses métodos 

encontram-se os que utilizam luz laser para determinar a rugosidade da superfície. 

Qualquer um dos métodos expostos fornece bons resultados obtendo-se superfícies bem 

definidas. Desta forma, a escolha de um ou outro método depende mais do grau de 

precisão requerido. Como na Mecânica das Rochas, geralmente, trabalha-se em grandes 

escalas, os métodos mecânicos apresentam-se como uma boa alternativa. 

 

Vale ainda destacar os estudos de Silva (1998) com relação à validade do uso de 

dispositivos de varredura na determinação de rugosidades de pequena escala, mais 

especificamente da utilização da máquina de medir coordenadas (equipamento de 

caracterização dimensional computadorizada de alta precisão), o que levou ao 

desenvolvimento de um programa de comparação automática de padrões de rugosidade 

(COMPARA) apresentados com os padrões adotados internacionalmente pela ISRM – 

Sociedade Internacional de Mecânica de Rochas. 
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Figura 46 – Ensaio de cisalhamento em uma descontinuidade planar e não rugosa (Hoek; 

Kaiser; Bawden, 1995). 

8.4 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE SUPERFÍCIES PLANARES 

O maciço rochoso é um meio não contínuo cujo comportamento mecânico é afetado, de 

forma significante, pela existência de descontinuidades (acamamentos, juntas, falhas e 

fraturas). Assim, uma avaliação correta da resistência ao cisalhamento de superfícies 

rochosas exerce um papel importante em relação ao projeto de escavações subterrâneas 

e na análise de estabilidade de taludes. 

 

A figura 46.a refere-se a uma amostra de rocha que contém uma descontinuidade planar 

e não rugosa submetida a cisalhamento direto. Uma tensão normal constante, ζn, é 

aplicada na superfície da descontinuidade sendo, então, medido o deslocamento, δ, 

provocado pela tensão cisalhante, η. 

 

Analisando o comportamento da tensão de cisalhamento versus o deslocamento δ 

(figura 46.b), observa-se que a tensão de cisalhamento cresce até atingir um valor 

máximo, ηmáx, e após este ponto, diminui com o aumento de δ, até um valor residual ηr. 
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Através da execução de vários ensaios de cisalhamento direto, sob diferentes valores de 

tensão normal, é possível definir as envoltórias de resistência de pico (máxima) e 

residual das descontinuidades (figura 46.c). A envoltória de resistência ao cisalhamento 

é, na maioria das vezes, aproximadamente linear, sendo representada pela equação 12, 

também denominada equação de Mohr-Coulomb: 

 

 
                                                                                                    (12) 

 

Onde: 

c é a resistência coesiva da superfície cimentada; 

θ é o ângulo de atrito. 

 

No caso da resistência residual, a coesão cairá para zero e a relação entre θr e ζn pode 

ser representada pela equação 13, dada por: 

 

             (13) 

 

Onde θr é o ângulo de atrito residual. 

 

O ângulo de atrito básico θb é a quantidade que é fundamental para o entendimento da 

resistência ao cisalhamento de superfícies de descontinuidade. Este ângulo é 

aproximadamente igual ao ângulo de atrito residual θr, mas é geralmente medido através 

de testes em superfícies rochosas desbastadas ou serradas. Estes testes, que podem ser 

executados em superfícies tão pequenas quanto 50mm x 50mm, produzirão um gráfico 

em forma de uma reta definida pela equação 14. 

 
           (14) 
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8.5 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE SUPERFÍCIES RUGOSAS 

As asperezas e ondulações numa superfície com rugosidade têm uma influência 

significante com relação ao seu comportamento diante ao cisalhamento. Geralmente, a 

rugosidade de superfície aumenta a resistência ao cisalhamento. O aumento da 

resistência ao cisalhamento é extremamente importante em termos da estabilidade de 

escavações na rocha. 

 

Patton (1966) demonstrou esta influência por meio de um experimento executando 

testes de cisalhamento em amostras com a superfície contendo um conjunto de dentes, 

conforme ilustrado na figura 47. O ângulo i, denominado ângulo de rugosidade, é o 

ângulo entre uma descontinuidade com rugosidades e o plano médio da 

descontinuidade. O deslocamento relativo ao cisalhamento nestas amostras ocorre como 

uma conseqüência da elevação das superfícies sobre as faces inclinadas, causando 

dilatação (um aumento no volume) das amostras.   

 

A resistência ao cisalhamento de uma descontinuidade com rugosidades idênticas pode 

ser expressa pela equação 15. 

 

  

                                                                                                    (15) 

 

 

Onde: 

θb é o ângulo de atrito básico da superfície. 

i é o ângulo de rugosidade. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 47 – Modelo de Patton para verificar a importância das rugosidades sob tensão 

cisalhante (Hoek; Kaiser; Bawden, 1995). 
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8.6 ESTIMATIVA DE BARTON DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

A equação 15 é válida em tensões normais baixas onde o deslocamento relativo é 

devido ao deslizamento ao longo das superfícies inclinadas. Em tensões normais 

maiores, a resistência do material intacto excederá e os dentes tenderão a se partir, 

resultando em um comportamento de resistência ao cisalhamento que está muito mais 

relacionado à resistência do material intacto do que às características de atrito das 

superfícies. 

 

Enquanto a abordagem de Patton tem o mérito de ser muito simples, ela não reflete a 

realidade, ou seja, que mudanças na resistência ao cisalhamento com o aumento da 

tensão normal são graduais em vez de abruptas. Barton (1973, 1976) estudou o 

comportamento das juntas de rochas naturais e propôs que a equação 15 pudesse ser 

substituída pela equação 16. 

                   
 

                                                                                             

                                                                                                    (16) 

 

Onde: 

JRC é o coeficiente de rugosidade da junta. 

JCS é a resistência compressiva da superfície da junta. 

 

O coeficiente de rugosidade da junta é um número que pode ser estimado comparando-

se o perfil de uma superfície de descontinuidade com perfis de rugosidades típicas. Um 

dos mais úteis conjuntos de perfis foi publicado por Barton e Choubey (1977) e está 

reproduzido na figura 48. O valor do JRC varia de zero para superfícies suaves até o 

valor 20 para superfícies extremamente rugosas.  

 

O JRC, além de variar de junta para junta, também varia com a escala. Portanto é 

necessário utilizar um parâmetro para quantificar a rugosidade da superfície das juntas 

de rochas (Jiang et al., 2006). 
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O JCS (resistência à compressão da junta) é um parâmetro de grande importância 

principalmente se as juntas estão alteradas, pois são as finas camadas de rocha 

adjacentes à junta que controlam as propriedades de resistência e deformabilidade do 

maciço. O valor do JCS é estimado a partir de ensaios com o esclerômetro de Schimidt. 

 

Barton desenvolveu seu primeiro critério de resistência não linear para juntas de rochas 

(usando o ângulo de atrito básico θb) a partir de análise de dados de resistências de 

juntas relatados na literatura. Barton e Choubey (1977), com base em seus resultados de 

teste de cisalhamento direto de 130 amostras de juntas de rochas variavelmente 

intemperizadas, revisaram esta equação para equação 17: 

Figura 48 – Perfis de rugosidade e valores do JRC correspondente (Barton e Choubey, 

1977). 
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                                                                                                    (17) 

 

Onde θr é o ângulo de atrito residual. 

 

Os referidos autores sugerem que θr pode ser estimado pela equação 18. 

 

                                                                                                     (18) 

 

 

Onde: 

r é o parâmetro obtido do ensaio para superfícies de juntas saturadas. 

R é o parâmetro obtido do ensaio para superfícies de juntas secas não alteradas. 
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9  OBJETIVOS 

 Entendimento do fluxo de rocha ou material fragmentado por gravidade, 

especificamente, em passagens de minério.  

 Discutir modelos físicos referentes ao estudo do fluxo de material fragmentado 

por gravidade nas operações de lavra subterrânea. 

 Analisar o comportamento do fluxo de material fragmentado, através de modelo 

físico, em passagens de minério com paredes rugosas. 

 Observar e descrever os tipos de interrupções do fluxo, bem como a freqüência 

de surgimento de tais fenômenos e possíveis casos de minerações subterrâneas. 

 Analisar a influência das variáveis (envolvidas no estudo) sobre os fenômenos 

de interrupção do fluxo.    
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10 METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho foi dividida em quatro etapas sendo as fases da realização do 

trabalho descritas a seguir. 

 

Primeira Etapa 

Revisão bibliográfica dos fundamentos teóricos e modelos físicos utilizados no estudo 

do fluxo por gravidade de material fragmentado referentes ao ambiente de lavra 

subterrânea. 

 

Seleção do material (lixas, ripas de madeira) que melhor se adéqüem ao modelo físico 

com o objetivo de simular adequadamente as rugosidades das escavações subterrâneas.  

 

Depois de concluída a seleção do material, foi processada a realização de alguns testes 

preliminares para a observação do comportamento de tais materiais (rugosidades) diante 

do fluxo de material fragmentado. O material com o melhor comportamento diante dos 

testes preliminares (levando em consideração as condições de resistência, vazão etc) foi 

escolhido para figurar como rugosidades no modelo físico. 

 

Segunda Etapa 

Definição de parâmetros (ou variáveis) para realização dos ensaios com o modelo físico, 

como por exemplo: espaçamento vertical entre as rugosidades, escolha do nível de 

enchimento de material fragmentado, número de ensaios para cada condição 

estabelecida, inclinação do modelo físico e tipo de material a ser ensaiado. 

Planejamento dos ensaios. 
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Terceira Etapa 

Realização dos ensaios no modelo físico (em escala reduzida) com inclusão de 

elementos selecionados de forma a representar adequadamente as rugosidades presentes 

nas paredes das escavações, com documentação fotográfica e observação dos 

fenômenos de fluxo. 

 

Quarta Etapa 

Análise, interpretação e registros dos dados obtidos, relativos à freqüência de formação 

de arco e à vazão de descarga de material. Elaboração da dissertação de mestrado. 

 

 

Descrição do projeto e da construção de modelo físico de passagem 

 

Na literatura encontram-se trabalhos nas escalas 1:20 e 1:30 entre as dimensões dos 

modelos e as dimensões dos objetos reais. O modelo utilizado nessa pesquisa foi o 

modelo de Silva (2005), definido a partir das dimensões do corpo de minério da Mina 

Baltar do grupo Votorantim (Votorantim, SP), lavrado pelo método de alargamento em 

subníveis (sublevel stoping), arbitrando-se os valores reais dos parâmetros geométricos 

das escavações e do corpo de minério. O minério de calcário lavrado na Mina Baltar 

possui forte mergulho, contatos regulares e grandes dimensões.  

 

As dimensões do modelo (escala 1:20) são: 

 largura do corpo de minério – 2,1m (42m);   

 altura do corpo de minério – 3,9m (78m);  

 seção da passagem de minério: 0,12m x 0,16m; 

 espaçamento entre travessas – 0,6m (12m);  

 espaçamento entre subníveis – 0,75m (15m);  

 seção das galerias – altura de  0,275m (5,5m) por largura de 0,2m (4m). 

 

 



88 
 

Neste estudo, devido à limitação de tempo, não foram consideradas testes com inclusão 

de ramificações e/ou joelhos. Também não foi utilizado o dispositivo para redução da 

seção de saída. 

 

Nas paredes do modelo físico foram fixadas, através de pregos, placas de madeira 

(denominada comercialmente de compensado) de 25cm de comprimento; 0,5cm de 

espessura e largura coincidente com a largura da parede do modelo. A área ocupada 

pelas placas de madeira, em termos de seção transversal, representa um total de 

aproximadamente 10% da área transversal total do modelo.  

 

Devido à falta de informação da situação real da distribuição das rugosidades nas 

passagens de minério e como a maioria das passagens é executada por explosivos 

seguindo operações regulares em turnos de trabalho, a disposição das irregularidades, 

no modelo físico, também obedecerá a uma distribuição aproximadamente regular. Essa 

situação pode ser verificada também na execução de túneis construídos por meio de 

explosivos (figura 49). Assim, as placas foram espaçadas de forma regular em 25cm, de 

modo a simular rugosidades presentes nas passagens de minério (figuras 50 e 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Rugosidades em escavações subterrâneas construídas por explosivos. 
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Como a escala do trabalho do modelo difere da escala real, os materiais que melhor 

simulam o comportamento do minério são as britas de gnaisse nos tamanhos comerciais 

(brita 0, brita 1 e brita 2), com umidade natural. Não se realizaram ensaios em dias de 

chuva continuada, de modo a se preservar a umidade definida para os materiais nesse 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Vista superior do interior do modelo de passagem de minério com placas de 

madeira simulando as irregularidades de superfície. 

 

Figura 51 – Rugosidades (placas de madeira) e coluna de brita 1 de gnaisse. 

 

Placas de madeira 

(rugosidades) 
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Metodologia utilizada em ensaios em modelo físico de passagem  

 

Nos ensaios realizados em modelo físico de passagem, foi utilizado apenas um tipo de 

material (incluindo um total de três faixas granulométricas), foram testadas três 

variações da inclinação da passagem, três níveis da coluna de material. Foi observada a 

ocorrência de fenômenos diversos, com os ensaios sempre documentados. Foi medida a 

vazão aparente de descarga. 

  

A preparação do ensaio em modelo físico de passagem de minério constou de 

estabelecimento da inclinação do modelo (com determinação do ângulo com bússola e 

clinômetro de disco), e da colocação eventual de marcadores. 

 

A determinação da velocidade de fluxo foi realizada através da medição da massa (em 

balança digital, com precisão de 0,04kg) e do tempo de fluxo (cronômetro digital, com 

precisão de 0,01s). Conhecidas a massa específica aparente do material e a seção de 

descarga, foram determinadas a vazão aparente de descarga e a velocidade de fluxo do 

material no modelo de passagem. Não foi considerado neste trabalho o raio hidráulico 

do modelo, comum em alguns trabalhos anteriores, uma vez detectado que a seção útil 

de descarga coincidiu com a própria seção do modelo, nas diversas variações testadas 

dos parâmetros envolvidos. 

 

 

 

Descrição dos ensaios em modelo físico de passagem de minério 

 

 A seguinte seqüência de trabalho foi obedecida: 

1) programação geral dos ensaios;  

2) programação de cada ensaio, ensaio preliminar para definição dos tempos de coleta; 

3)  alimentação do material no modelo; 

4)  abertura da saída; 

5)  documentação fotográfica de etapas do processo, considerando-se as colunas de 

enchimento de material no modelo; 



91 
 

6)   coleta do material passante, medição de sua massa e determinação da vazão; 

documentação fotográfica do material retido (geometria formada para cada material 

ensaiado).  

 

 

 

Metodologias utilizadas nas observações durante os ensaios em modelo físico de 

passagem 

 

O comportamento interno do fluxo no modelo foi detectado pela introdução de 

marcadores coloridos, colocados em regiões de fácil visualização no modelo físico, 

através da gravação de imagens e da observação da seqüência na descarga de material 

do modelo. Para marcadores foram utilizados os próprios materiais de ensaio, pintados, 

de modo que pudessem ser recolhidos quando o material solto era descarregado. 

Através de observações do movimento dos marcadores, pôde se determinar a formação 

de fluxo em funil.  

 

Os arranjos dos fragmentos foram observados através de documentação fotográfica e da 

observação visual das colisões de partículas. 

 

Nos ensaios realizados no modelo físico foram testadas: as variações da inclinação da 

passagem, a granulometria do material fragmentado e altura da coluna de enchimento. 

 

As propriedades dos materiais utilizados como material fragmentado (brita 0, brita 1 e 

brita 2) relevantes para os ensaios no modelo físico com inserção de irregularidades de 

superfície (rugosidades) foram compiladas da tese de Silva (2005) e são apresentadas na 

tabela 5. 
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Tabela 5 – Propriedades dos materiais utilizados em ensaios em modelo físico de 

passagem. 

 

 

 

 

11 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

11.1 Análise dos resultados da determinação da vazão de fluxo 

 

As tabelas 6 e 7 mostram resultados médios da vazão aparente de fluxo em modelo 

físico de passagem de minério sem irregularidades (paredes lisas) compilados de Silva 

(2005) e com irregularidades (paredes rugosas). A média simples das vazões foram 

obtidas através de 5 a 6 ensaios para cada situação estipulada. A partir das tabelas, 

foram produzidos gráficos (figuras 52 a 56) comparando a vazão no modelo físico sem 

alteração (paredes lisas) com o modelo com as irregularidades (paredes rugosas). No 

geral, o comportamento dos gráficos para as britas 0 e 1, em relação à vazão, é muito 

similar. A diferença entre os escoamentos, em paredes lisas e rugosas, está basicamente 

relacionada à queda acentuada de vazão entre 42 a 60%. Embora, os comportamentos 

do fluxo, em relação à vazão, sejam similares; as análises com marcadores para as britas 

0 e 1 mostram muitas diferenças entre os escoamentos, principalmente, em relação ao 

modelo inclinado.  Para a brita 2 de gnaisse, no modelo alterado, não houve escoamento 

 

Material 

Tamanho máximo 

(d) [mm] 

 

D/d 

Massa específica real 

[kg/m
3
] 

Massa específica aparente 

[kg/m
3
] 

Brita 0 

gnaisse 
12,0 10 2730 1420 

Brita 1 

gnaisse 
18,9 6 2730 1500 

Brita 2 

gnaisse 
40,8 3 2650 1360 
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devido a formação de arcos mecânicos. Uma descrição mais detalhada dos resultados 

desses ensaios é apresentada nas seções 11.2 e 11.3. 

 

 

Tabela 6 – Valores médios de vazão de fluxo de brita 0, brita 1 e brita 2 em modelo 

físico de passagem sem irregularidades (paredes lisas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coluna de 

material [m] 

Vazão volumétrica [10
-6

m
3
/s]  

Brita zero gnaisse (D/d=10), d=12,0mm 

Inclinação da passagem (º) 

60 90 

0,9 14.077  20.776  

2,0 15.409  21.213  

3,0 16.267  21.237  

Coluna de 

material [m] 

Vazão volumétrica [10
-6

m
3
/s] 

Brita 1 gnaisse (D/d=6), d=18,9mm 

Inclinação da passagem (º) 

60 70 90 

0,9 13.193  18.426  16.973  

2,0 13.282  16.221  18.533  

3,0 13.612  15.765  17.241  

Coluna de 

material [m] 

Vazão volumétrica [10
-6

m
3
/s]  

Brita 2 gnaisse (D/d=3), d=40,80mm 

Inclinação da passagem (º) 

60 90 

0,9 13.848  14.276  

2,0   9.476    9.244  

3,0 10.001    7.692  



94 
 

Tabela 7 – Valores médios de vazão de fluxo de brita 0, brita 1 e brita 2 em modelo 

físico de passagem com irregularidades (rugosidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coluna de 

material [m] 

Vazão volumétrica [10
-6

m
3
/s]  

Brita 0 gnaisse (D/d=10), d=12,0mm 

Inclinação da passagem (º) 

60 90 

0,9 7239  8674  

2,0 8401  8574  

3,0 8547  8738  

Coluna de 

material [m] 

Vazão volumétrica [10
-6

m
3
/s]  

Brita 1 gnaisse (D/d=6), d=18,9mm 

Inclinação da passagem (º) 

60 70 90 

0,9 7259  8106 7685  

2,0 7978  7640 7640  

3,0 7964  7593 7593  

Coluna de 

material [m] 

Vazão volumétrica [10
-6

m
3
/s]  

Brita 2 gnaisse (D/d=3), d=40,80mm 

Inclinação da passagem (º) 

60 90 

0,9 4811  não escoou 

2,0 não escoou não escoou 

3,0 não escoou não escoou 
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11.2 Análise comparativa entre os resultados do modelo sem rugosidades (paredes 

lisas) e o modelo alterado pelas irregularidades (paredes rugosas) 

 

11.2.1 Brita 0 de gnaisse 

 

O gráfico de análise para a brita 0 de gnaisse para inclinação de 90° (figura 52), mostra 

que existe um crescimento de vazão da camada de 0,9m para a camada de 2,0m com 

relação a parede lisa. A queda da vazão para as três camadas devido à presença das 

irregularidades de superfície foi significativa ficando em torno de 59% da anterior 

obtida por Silva (2005).  

 

Para o modelo com paredes rugosas há uma pequena queda de vazão da camada de 

0,9m para 2,0m devido à existência de poucos obstáculos para o fluxo. O efeito da 

rugosidade passa a ser importante para a camada de 2,0m onde a quantidade de 

irregularidades aumenta, provocando assim uma queda da vazão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Efeito da rugosidade para a brita 0 de gnaisse para o modelo com 90° de 

inclinação. 
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Comparando-se as vazões para as camadas de 2,0m e 3,0m, tanto para as paredes lisas 

quanto para as paredes rugosas, observa-se que existe um comportamento similar com 

um pequeno aumento da vazão entre as camadas. Enquanto para as paredes lisas o 

aumento da vazão representa algo entorno de 0,11%, para as paredes rugosas este valor 

aumenta para aproximadamente 1,92%.  

 

Para o gráfico da brita 0 de gnaisse com o modelo inclinado de 60º (figura 53), o 

comportamento do fluxo para as camadas de 0,9m e 2,0m  apresenta-se também similar,  

tanto para as paredes lisas quanto para as paredes rugosas. A diferença da vazão entre o 

modelo com as paredes lisas e o modelo com as paredes rugosas está em torno de 47%. 

O fato importante neste caso está na camada de 3m. Enquanto o escoamento da camada 

de 2m para 3m representou um aumento de 5,6% para as paredes lisas, nas paredes 

rugosas esse valor caiu para aproximadamente 1,7%. Esse leve crescimento para as 

paredes rugosas na camada de 3m pode ser explicado pelo fato de apenas as camadas da 

base (camadas mais próximas das paredes inferiores) estarem sujeitas de forma mais 

efetiva ao efeito da rugosidade de superfície. Neste caso nota-se visualmente uma 

diferença de velocidade entre as camadas de escoamento. As camadas da base escoam 

mais lentamente do que as camadas superiores. 

 

 

11.2.2 Brita 1 de gnaisse 

 

Com relação à brita 1 de gnaisse, para o modelo com inclinação de 60º, existe um 

crescimento de vazão da camada de 0,9m para a camada de 2,0m para paredes rugosas 

(figura 54). Este efeito já foi relatado e explicado para a brita 0 de gnaisse com mesma 

inclinação. Neste ensaio é importante observar que a diferença de vazões entre a parede 

lisa e a parede rugosa fica em torno de 42%. Enquanto para as paredes lisas há um 

aumento de vazão da camada de 2,0m para 3,0m, nas paredes rugosas há uma leve 

queda de vazão (próximo a 0,18%) para as mesmas camadas, podendo assim assumir 

este comportamento como constante. Os gráficos da brita 0 (figura 53) e brita 1 (figura 

54) para inclinação de 60º, em paredes rugosas, apresentam um comportamento muito 

similar. 
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O escoamento para a brita 1 de gnaisse para a inclinação de 90º mostrou uma ligeira 

queda de vazão de aproximadamente 0,6%  entre as três camadas de enchimento em 

paredes rugosas (figura 55). Nota-se assim que para a inclinação de 90º, tanto para a 

brita 0 quanto para a brita 1 em paredes rugosas, que o comportamento é similar, não 

havendo grandes variações significativas de vazão (figura 52 e 55).  Este ensaio para as 

paredes lisas apresentou grandes variações de vazão conforme indicado pelo gráfico da 

figura 53. Para as paredes lisas houve um aumento significativo de vazão 

(aproximadamente 9%) da camada 0,9m para 2,0m, acompanhado de uma queda 

também significativa (aproximadamente 7%) da camada de 2,0m para a camada de 

3,0m.  

 

 

 

 

 

Figura 53 – Efeito da rugosidade para a brita 0 de gnaisse para o modelo com 60° de 

inclinação. 
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Para as análises da vazão da brita 1 de gnaisse, modelo inclinado de 70° (figura 56), 

houve um comportamento similar para as três camadas tanto em paredes lisas quanto 

em paredes rugosas. Houve uma queda acentuada de vazão de aproximadamente 11% 

da camada 0,9m para 2,0m para as paredes lisas. A queda de vazão para as paredes 

rugosas foi menos intensa ficando em torno de 5%. Das camadas de 2,0m para as 

camadas de 3,0m houve uma ligeira queda de vazão tanto para as paredes lisas 

(aproximadamente 2%) quanto para as paredes rugosas (aproximadamente 0,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Efeito da rugosidade para a brita 1 de gnaisse para o modelo com 60° de 

inclinação. 
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Figura 55 – Efeito da rugosidade para a brita 1 de gnaisse para o modelo com 90° de 

inclinação. 

Figura 56 – Efeito da rugosidade para a brita 1 de gnaisse para o modelo com 70° de 

inclinação. 
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11.2.3 Brita 2 de gnaisse 

 

Os testes com brita 2 de gnaisse com inclinação de 90° evidenciam a influência das 

irregularidades da superfície lateral do conduto sobre o escoamento. Para todas as três 

camadas de enchimento utilizadas nos testes houve ocorrência de arcos mecânicos. Os 

testes mostraram que as quinas das irregularidades se tornam uma região de grande 

potencial para a ocorrência de arcos mecânicos. As quinas das rugosidades aliadas com 

as quinas das partículas intensificam o entrelaçamento, aumentado a freqüência de 

ocorrência de arcos.  

 

A formação dos arcos inicia-se imediatamente próxima a abertura de saída do modelo 

físico tão logo se inicia o fluxo (figura 57), confirmando a maior probabilidade de 

ocorrência nessa região, descrita pela literatura. Após remoção ou desobstrução do 

primeiro arco através de aplicação de energia (batidas com martelo no modelo), outros 

arcos se formam na mesma região de formação do primeiro (figura 58). Observa-se que 

um único contato entre uma partícula de brita 2 e a quina da irregularidade é capaz de 

reter toda a coluna de enchimento. Para desfazer os arcos formados nas irregularidades 

foram necessárias várias batidas de martelo com intensos golpes na estrutura do modelo. 

Com esta medida de desobstrução teve-se uma idéia aproximada da dificuldade 

encontrada para desobstrução das passagens de minério. Com todas essas características 

o escoamento acabou se tornando inviável devido à formação de vários arcos mecânicos 

junto às quinas das rugosidades (Figura 58). 

 

A figura 57 mostra a acomodação das partículas de brita 2 em arcos mecânicos 

formados logo após a saída do modelo. 
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11.3 Análise do comportamento de material fragmentado em modelo físico 

alterado com utilização de marcadores 

 

Para um melhor entendimento do comportamento do fluxo de material fragmentado 

foram utilizados marcadores coloridos. Os marcadores constituem-se do mesmo 

material utilizado nos ensaios conservando assim as características do material 

Figura 57 – Formação de arcos após a descarga no modelo (brita 2 de gnaisse em 

camada de 0,9m). 

Figura 58 – Formação de arcos sucessivos após batidas no modelo (brita 2 de 

gnaisse em camada de 2,0m com 90° de inclinação). 
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fragmentado (tamanho, forma, densidade e rugosidade da superfície da partícula). Os 

materiais utilizados como marcadores foram pintados de cores diferentes sendo durante 

o enchimento no modelo, colocado em camadas de aproximadamente 10cm de 

espessura. Foram utilizadas em cada ensaio, duas camadas coloridas (dispostas no topo 

próximo ao acrílico) intercaladas por uma camada também de 10cm de material normal 

(vide figura 60). A utilização de marcadores para as britas 0 e 1 com inclinação de 90° 

indicaram a formação de fluxo em funil (figura 59). Para todos os testes com utilização 

de marcadores foram utilizados colunas de enchimento de 3m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Marcadores evidenciando a formação de fluxo em funil (brita 1 de 

gnaisse em camada de 3,0m com 90° de inclinação). 
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11.3.1 Brita 0, camada de 3m, inclinação 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a brita 0 com 90° de inclinação do modelo foram utilizados marcadores nas cores 

preto e verde. Os testes demonstraram que há retenção maior da brita junto à parede 

direita onde, logo abaixo do nível de observação, existe uma rugosidade; diferentemente 

da parede esquerda, que nesse ponto se encontra lisa.  Esse efeito provoca uma distorção 

das camadas levando a um estreitamento próximo à parede direita diminuindo assim a 

distância entre as camadas coloridas nessa região. Esse estreitamento, com o 

prosseguimento do fluxo, faz com que a mistura entre as camadas coloridas se inicie 

exatamente próximo à rugosidade. Dessa forma, a rugosidade provoca uma mistura das 

camadas coloridas das partículas que estão próximas à parede (figura 60).  

 

 

 

Figura 60 – Seqüência de movimento dos marcadores de brita 0 com 90° de inclinação 

(seqüência da esquerda para a direita e de cima para baixo). 
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11.3.2  Brita 0, camada de 3m, inclinação 60° 

 

 

Para a brita 0 com 60° de inclinação do modelo foram utilizados marcadores nas cores 

azul e laranja. Os testes demonstraram que há retenção maior do material na parede 

inferior em relação ao material junto à parede superior, provocando assim uma distorção 

das camadas (figura 61). Este fenômeno ocorre, pois logo abaixo do nível de observação 

há rugosidade na parede inferior e nas laterais sendo a parte superior lisa. Com o 

prosseguimento do fluxo a distorção aumenta provocando uma mistura dos materiais 

coloridos na parede inferior devido à menor velocidade das partículas.  

Logo acima do nível de observação verifica-se a formação de um fluxo turbulento 

(figura 63). A turbulência é causada por dois fatores: o desvio da trajetória das 

partículas devido à transposição das quinas na parede superior e a energia potencial da 

camada sobre as irregularidades. Na região onde ocorre o fluxo turbulento há um 

aumento da velocidade do fluxo originado pela diminuição do canal de fluxo. A maior 

velocidade do fluxo nesse turbilhão faz com que as partículas se choquem 

violentamente na parede inferior e posteriormente na parede superior da passagem. 

Observando o mesmo efeito para a brita 1  e brita 0 de gnaisse, pode-se observar que 

quanto menor a granulometria das partículas, maior é a velocidade do fluxo turbulento e 

intensidades dos choques. Esse fluxo turbulento poderá, em casos reais, intensificar o 

grau e o número de irregularidades produzindo cavidades nas paredes das passagens. 

Essas cavidades poderão intensificar o surgimento de arcos mecânicos devido ao alto 

grau de irregularidade.  Assim, o escoamento em passagens rugosas inclinadas sofre um 

desgaste mais intenso nas paredes em relação às passagens verticais devido ao fluxo 

turbulento. A figura 62 (brita 0 de gnaisse em camada de 3,0m com 60° de inclinação), 

mostra o início da formação do fluxo turbulento verificado pelo avanço da camada azul 

sobre a camada de partículas normais.   
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Início do fluxo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Seqüência de movimento dos marcadores de brita 0 com 60° de inclinação 

(seqüência da esquerda para a direita e de cima para baixo). 

Figura 62 – Início do processo de formação do fluxo turbulento na camada azul de brita 

(brita 0 de gnaisse em camada de 3,0m com 60° de inclinação). 
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11.3.3 Brita 1, camada de 3m (inclinação 90° e de 60°) 

 

Para a brita 1 foram utilizados marcadores nas cores laranja e preto tanto para o modelo 

inclinado de 90° quanto de 60°. Os resultados foram similares aos apresentados para a 

brita 0. Houve também para a brita 1, com 60° de inclinação, a formação de um 

turbilhão conforme ocorrido para brita 0. As figuras 64 e 65 mostram a seqüência de 

movimento do material fragmentado com auxílio de marcadores. 

 

 

 

 

 

Figura 63 – Fluxo turbulento provocado pela existência da rugosidade (brita 0 de 

gnaisse em camada de 3,0m com 60° de inclinação). 

Fluxo turbulento 
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Figura 64 – Seqüência de movimento dos marcadores no ensaio de brita 1 com 90° de 

inclinação (seqüência da esquerda para a direita e de cima para baixo). 

Figura 65 – Seqüência de movimento dos marcadores no ensaio de brita 0 com 60° de 

inclinação (seqüência da esquerda para a direita e de cima para baixo). 



108 
 

11.3.4 Desgaste da rugosidade e acúmulo de pó 

Os testes no modelo físico evidenciaram o desgaste ocorrido nas quinas através de 

arredondamentos das mesmas. O efeito do desgaste da quina foi mais acentuado nas 

partes inferiores do modelo como esperado (figura 66). Houve também o desgaste das 

paredes das rugosidades evidenciado pelo surgimento de pequenas fibras da madeira.  

Nas quinas das rugosidades também houve grande acúmulo de pó e partículas de 

pequenas dimensões (figura 66). Esse fato (partículas finas produzidas pela cominuição 

do material fragmentado), em casos reais, pode levar ao surgimento de arcos coesivos se 

a umidade estiver presente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 66 – Desgaste das quinas das rugosidades e acúmulo de pó. 

Desgaste das quinas 
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12 CONCLUSÃO 

A partir das análises dos ensaios pode-se concluir que para a brita 2 de gnaisse (D/d = 3) 

no modelo alterado (com rugosidades) para o modelo com 90º de inclinação, em 100% 

dos ensaios houve formação de arcos mecânicos para as três camadas de enchimento. O 

único caso onde houve escoamento com relação a brita 2 de gnaisse foi a 60º de 

inclinação para a camada de 0,9m; havendo, mesmo para esta situação, grande 

probabilidade de formação de arcos (1 escoamento sem formação de arcos a cada 5 

tentativas). Para os ensaios em paredes lisas, 41% das vezes ocorreram arcos mecânicos. 

Estes resultados obtidos para as paredes rugosas e paredes lisas evidenciam a 

importância das rugosidades no fluxo por gravidade de material fragmentado. As 

filmagens realizadas durante o escoamento e a observação visual do fluxo mostraram 

que as quinas das rugosidades são um fator potencial para a formação de arcos 

mecânicos. Em todos os ensaios realizados com brita 2 de gnaisse houve formação de 

arcos exatamente junto as quinas das rugosidades.   

 

Pode-se observar principalmente no escoamento na inclinação de 90º uma diferença na 

velocidade do fluxo nas regiões das rugosidades. A velocidade nessas regiões foram 

maiores devido à existência de pouco atrito entre o fluxo e as paredes. O 

comportamento do fluxo em modelo alterado com 60º de inclinação apresentou 

resultados similares tanto para a brita 0 quanto para a brita 1. Este fato também ocorreu 

para a brita 1 de gnaisse a 90 e a 70º de inclinação. Os mesmos comportamentos citados 

não foram observados para o modelo com paredes lisas. 

 

Em todos os ensaios houve redução da vazão para as paredes rugosas com relação aos 

ensaios com paredes lisas. A maior diferença entre as vazões foi observada para as 

inclinações de 90º devido ao maior contato entre o fluxo e as rugosidades. Com as 

inclinações de 60° e 70º, as reduções foram menores. Isto ocorreu devido a maior ação 

das rugosidades sobre o fluxo na parede inferior nas paredes laterais, tendo pouca 

influência na parede superior.   
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Os testes com os marcadores nas inclinações de 60 e 90° para a brita 0 e 1 evidenciaram 

a influência da rugosidade sobre o escoamento. Nas paredes com existência de 

rugosidade houve diminuição da velocidade do fluxo visualizado através da distorção 

das camadas coloridas. Essa redução provocou a mistura das camadas coloridas, 

evidenciando fluxo em funil no modelo inclinado a 90°. Especificamente na inclinação 

de 60° para as brita 0 e 1 houve o surgimento de um turbilhão. Esse turbilhão, em casos 

reais, pode intensificar o desgaste nas paredes laterais da passagem de minério devido 

ao forte impacto do fluxo de material fragmentado. 

 

Através da revisão da literatura, observou-se que não existem trabalhos disponíveis que 

tratam da influência da rugosidade sobre o escoamento e freqüência de bloqueios de 

material fragmentado por gravidade em passagens de minério. Diferentemente da 

situação real, em que grande parte das passagens de minério apresenta rugosidades, os 

modelos descritos na literatura abordam apenas o escoamento em paredes lisas.  

 

Os estudos de caso apresentados nessa pesquisa, com relação ao fluxo de material 

fragmentado por gravidade, revelam os inconvenientes proporcionados às operações de 

lavra e escoamento do minério (desplacamentos das paredes das passagens de minério, 

obstruções do fluxo nas seções de transporte, entre outros).  Se um projeto adequado 

para o escoamento do fluxo por gravidade não for bem elaborado, a mina conviverá, 

durante toda sua vida, com medidas paliativas e onerosas para a promoção do fluxo. 

Além disso, os estudos e as informações específicas dos problemas de fluxo por 

gravidade de material fragmentado enfrentados pelas minerações são geralmente 

tratados como dados sigilosos, dificultando ainda mais o conhecimento real da situação. 

 

Considerando-se os objetivos definidos no trabalho, pode-se reafirmar a complexidade 

do estudo do fluxo de material fragmentado, mesmo com os avanços obtidos com 

relação às formas de análise. Essa complexidade se deve principalmente ao número de 

parâmetros envolvidos; a dificuldade de obtenção de dados das minas subterrâneas da 

freqüência de eventos relacionados ao fluxo por gravidade em passagens de minério e a 

necessidade de estudos posteriores.  
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13 SUGESTÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES 

Esta pesquisa apresenta o primeiro estudo sobre a influência da rugosidade do conduto 

sobre o escoamento de material fragmentado por gravidade em passagens de minério 

através de modelos físicos. Além do estudo apresentado, existem ainda vários 

questionamentos a serem respondidos. Como sugestão para trabalhos posteriores, 

sugere-se: 

 estabelecimento de equações de fluxo para o escoamento de material 

fragmentado em passagens de minério; 

 variação dos padrões de rugosidade no modelo físico e também do volume que 

essas rugosidades ocupam na seção; 

 análise do efeito da rugosidade sobre o fluxo por gravidade de material 

fragmentado através de outro parâmetro, pois a análise através da vazão foi 

abordada por essa pesquisa; 

 análise do efeito do fluxo turbulento variando-se as dimensões das placas de 

madeira que servem como  irregularidades nas paredes das passagens de minério 

(rugosidades).  
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