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O escoamento de material granular é um processo de transporte importante ein diversas aplicações industriais.
Nas últimas quatro décadas, este estudo se intensificou e um objetivo no estudo da mecânica de materiais
granulares é formular seu macro-comportamcnto cm termos de quantidades microscópicas. As contribuições
mais recentes foram propostas para investigar os fenômenos que tratam do problema central da formação de
arco estável e a conseqüente interrupção no escoamento granular. A simulação computacional é a mais
comum das abordagens no estudo do comportamento de material granular, mas o uso de modelos fisicos •
mostrou também sua utilidade. Na mineração subterrânea, a formação de arco estável, com interrupção do
escoamento, parada de produção e exposição a riscos, é problemática. Este artigo discute ensaios de
escoamento de areia, esferas de vidro e elipsóides de polietileno cm tubos inclinados, bem como de areia e de
britas em modelo reduzido de passagem de minério. Nos ensaios em tubos cilíndricos inclinados a
granulometria e morfologia das partículas, o ângulo de inclinação c o diâmetro do tubo foram variados. Nos
ensaios de simulação de passagem de minério típica para lavra subterrânea, segundo o método de abatimento
cm subníveis, utilizou-se um modelo tisico, de seção rctangular, na escala I :20. Variando-se o nível de
enchimento, a inclinação, a distribuição granulométrica c o tipo do material, a vazão foi medida e os
fenômenos de interrupção observados foram documentados. A formação de arco mecânico em alguns dos
ensaios evidenciou a importância da razão entre abertura de saída e o tamanho máximo das partículas como
dirctriz de projeto. Conclui-se que, a partir de sistemas fisicos idealizados, é possível extrair critérios de
projeto para sistemas reais, desde que se use prudência nas extrapolações.
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INTRODUÇÃO

Rcologia significa, etimologicamente, o estudo de deformação c escoamento de matéria. Entretanto,
no uso comum é um termo geral que cobre também as propriedades de escoamento (Ranalli, 1995). Materiais
granulares, particulados ou granéis são conjuntos de partículas sólidas distintas, imersas em fluido intersticial,
que podem se deslocar umas em relação às outras e que interagem apenas nos pontos de contato.
Os materiais granulares são comuns na natureza e na indústria (de petróleo, plásticos, papel, química,
tintas, mineração, dentre outras), de modo que os problemas relacionados ao escoamento destes materiais são
amplamente discutidos cm vários campos da engenharia e são o foco de várias pesquisas no limite entre a
Engenharia e a Física (Pouliqucn e Chevoir, 2002). O escoamento de material granular depende de
parâmetros, como: rugosidade e tensões na parede confinante, geometria do escoamento, taxa de escoamento,
forma e tamanho das partículas, interação com o fluido intersticial.
Neste trabalho foram realizados ensaios de escoamento de areia, elipsóides de polietileno e
microesferas de vidro (utilizadas emjateamento) em tubos inclinados, de diâmetros e comprimentos variados,
bem como de areia e britas de gnaisse em modelo tisico reduzido de passagem de minério (ore pass), de seção
retangular.

DESENVOLVIMENTO

1
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Revisão dos aspectos principais da reologia de meios granulares
O estudo de escoamento de materiais tem se subdividido no estudo do escoamento de fluidos e do
escoamento de sólidos, sendo o entendimento deste último bem mais limitado (Shinbrot, 1997). Apesar da
simplicidade aparente do sistema, o comportamento de material granular é rico, englobando propriedades de
sólidos e de gases, dependendo do regime de escoamento (Massoudi, 1999; Pouliquen e Chevoir, 2002).
De acordo com McCabe e Smith ( 1956), massas de partículas sólidas não aglomerantes, têm várias
das propriedades de um fluido, com pressão nas laterais c nas paredes do reservatório c escoamento através de
aberturas ou chutes. Ressaltam uma analogia entre o escoamento de material granular e o escoamento de
fluidos não-newtonianos. Quando são impostas ao material deformações lentas, ele se comporta como um
sólido. Este limite quase-estático é descrito pela plasticidade e tem sido estudado pela mecânica dos solos.
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Noutro extremo, quando o material granular é submetido a forte agitação, o meio é diluído e as
partículas interagem através de colisões binárias, em analogia cinética com um gás . Entretanto o escoamento é
usualmente denso, devido à dissipação (atrito, colisões) c ao confinamento. O material nesse regime é similar
a um líquido, mas com reologia mais complexa (por exemplo: sem validade do princípio de Pascal).
Sistema granular sob movimentação tende a evoluir para a minimização de sua energia. A
abordagem de Mayer (Kclly e Spottiswood, 1982) leva isso cm conta, via abaixamento de seu centro de
gravidade. Assim, sendo: p(t) é a massa específica aparente do sistema no tempo t e

Q

é um parâmetro

cinético com a dimensão do tempo (s), a densidade evolui segundo lei tal como (Silva e Bernardes, 2001):
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p(t) = p(t = 00)- [p(t = 00)- p(t = o)]

[-[+-(~)]

Abordagem similar à de Mayer foi seguida por Vinogradov et alii (apud Kelly e Spottiswood, 1982),
com a inclusão de uma componente difusional (ou seja: contrapondo-se ao abaixamento do centro de
gravidade). Há um fator entrópico, expresso fisicamente por forças de difusão análogas às de Fick. Com isso a
equação diferencial da evolução do centro de gravidade tem um componente oscilatório amortecido no tempo.
A abordagem analítica do escoamento granular é importante, mas ainda limitada. A simulação
computacional tem prevalecido pela sua facilidade de execução, cm especial com o advento da computação
de alto desempenho (como requerido pelo método dos elementos distintos). Já o modelo físico em escala
reduzida presta-se em particular a estudos paramétricos (análise de sensibilidade), embora não represente
todos os detalhes c nem sempre se obtenham materiais iguais ao do problema real. Acrescem-se as
dificuldades de se manter no modelo fisico todos os critérios de similitude dinâmica compatibilizados. Dadas
estas dificuldades, mais os diversos fatores que influenciam o escoamento por gravidade, os requisitos para a •
determinação confiável de propriedades de fluxo, através de ensaios, é comum o uso de relações empíricas
para adoção dos parâmetros do fluxo e da geometria do método de extração cm mineração (Kvapil, 1998).
Propriedade importante do material granular é a sua pequena resistência a forças de contato.
Modelamento de pilhas granulares mostrou que a distribuição de forças de contato nelas é altamente
desordenada, observando-se uma distribuição de grandes direções de forças, circundando regiões que
suportam cargas relativamente pequenas (Dresscher e Josselin, 1972), citado por Oda (1999). Smid (1975) e
Reimbert e Reimbert ( 1959) tratam das pressões em paredes de silos, entre outros autores que discutiram a
determinação, a partir das pressões, da espessura da parede de reservatórios (Hermann et a!, 1998).
Há duas abordagens complementares no estudo da reologia: a mecânica do contínuo e a microfísica
(Ranalli, 1995). Um objctivo perseguido no estudo da mecânica de materiais granulares é formular seu
macro-comportamcnto em termos de propriedades. Para Shinohara e Tuzun (2002), não existe um
entendimento consumado dos efeitos das propriedades individuais de partículas no comportamento de
escoamento e na tensão do conjunto. O comportamento micromecânico destes materiais é, portanto,
inerentemente descontínuo e heterogéneo. O comportamento macroscópico de materiais granulares é
determinado não somente pela forma como as partículas estão arranjadas espacialmente, mas também por
quais tipos de interações estão acontecendo entre elas.
Ainda é um problema entender-se como essa distribuição de forças afeta grandezas macroscópicas
como tensões e deformações. Experimentos na última década estudaram como a distribuição de forças de
contato em um material granular varia espacialmente (Hermann eta/ii, 1998).
A descrição do escoamento de granéis pela mecânica dos meios contínuos é comum. Segundo Stagg

et a! (1968), aos meios granulares não se aplica o conceito de meio contínuo ideal, onde não existem vazios.
Para Oda (1999), mesmo na mecânica de materiais granulares, alguns conceitos da mecânica do contínuo são
necessários para explicar fenômenos de maneira consistente, já que os graus de liberdade de forças de contato
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e movimentos em nível de partícula se tomam muito grandes. O termo fábrica, cLüa etimologia latina significa
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estrutura , é usado para se referir ao arranjo espacial de partículas c vazios associados.
Em sistemas granulares as forças de contato entre partículas adjacentes geram deformação, que por
sua vez ocasiona aumento da área de contato entre elas (corno quantificado na abordagem clássica de Hertz).
O rearranjo ocorre quando a força de cisalhamento supera a resistência no contato, resultando o deslizamento.
A defom1ação total de uma massa de granéis é parcialmente dada pelas deformações unitárias de partículas c
parcialmente pelo deslizamento relativo entre partículas. Ela é não linear e irreversível, uma vez que é
controlada principalmente pelo deslizamento e pelo rearranjo espacial de partículas. Boa parte do estudo de
solo ou granéis concentra-se no atrito e na adesão entre os elementos, com base em medições experimentais.
O material granular é algumas vezes idealizado como um conjunto de partículas rígidas. O
movimento relativo de partículas rígidas, que leva à macro-deforrnação, acontece como resultado de
deslizamento c rolamento nos pontos de contato.
Se não existe o atrito nos contatos, o material granular não pode suportar as forças cisalhantes
aplicadas. Alguma resistência geral à força aplicada é gerada pelo chamado intcrtravamento de partículas, se o
atrito atuar nos pontos de contato. Para Oda (1999), o atrito tem, portanto, um papel dominante no controle da
macro-deformação e na resistência de materiais granulares. O mesmo autor argumenta que o ângulo de atrito
interno não é uma constante física. Ele depende da taxa de vazios, do arranjo partículas-vazios (fábrica) c do
estado de tensões. Um meio granular deve, portanto, ser mais que um material sujeito ao atrito. O ângulo de
atrito do material consiste de vários componentes, não simplesmente do coeficiente de atrito entre partículas.
Existem muitos problemas no escoamento de materiais cm silos ou cm escavações subterrâneas
(Kelly e Spottiswood, 1982; Kvapil, 1998). Os mais graves são os que levam à interrupção do escoamento.
Admite-se que as obstruções ou interrupções no escoamento de materiais são causadas basicamente pela
formação de um arco - às vezes chamado de ponte ou domo - , que atravessa o canal de escoamento ou a
abertura do silo e pela formação de um canal preferencial de escoamento (rathole), quando o canal de
escoamento se esvazia, deixando um material circundante estagnado.
O arco resulta do intertravamento das partículas, quando o tamanho das partículas é grande em
relação à abertura da descarga e ocorre com material fragmentado grosseiro (arco mecânico). A resistência
pode resultar também de processo de consolidação durante a estocagem, em geral com produtos que
contenham finos ou sejam passíveis de alterações químicas (arco coesivo).
No escoamento por tubo, uma instabilidade como uma lentidão pode provocar ondas de densidade
(Hermann et a/ii, 1998). Estes efeitos parecem decorrer de incapacidade do material granular de formar um
estado híbrido entre fluido e sólido; quando a densidade excede um certo valor - a dilatância crítica -, é
resistente ao cisalhamento como os sólidos, enquanto abaixo desta densidade, se fluidizará. Pouliqucn e
Chevoir (2002) observam que, para cada inclinação de deslizamento do material (a), há uma espessura
mínima da camada que sofre cisalhamento (próximo das paredes), abaixo da qual não há escoamento
uniforme. A espessura crítica é menor para maiores inclinações c tende a infinito quando a inclinação se
aproxima do ângulo de repouso do material. Isso parece resultar da condição-limite imposta pela rugosidade
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do plano. Acima desta espessura crítica das zonas de cisalhamento, um escoamento uniforme regular se
desenvolve.
O escoamento por duto saindo de um reservatório foi estudado por Parbery c Robcrts (1986). Para
manter a análise cm termos de escoamento fluido, incorporaram as peculiaridades do escoamento de meio
granular ao conceito de um coeficiente de atrito equivalente. No caso de chute de secção rctangular, a
seguinte expressão para o coeficiente de atrito equivalente foi preconizada:

Onde:
v- velocidade no ponto com a coordenada de arco igual as [m/s];
11- coeficiente de atrito entre o material c as paredes do tubo [-];
H- altura (profundidade) da lâmina de escoamento [m];
B- largura cfctiva do conduto [m];
kpr -constante representando o gradiente de pressão;
CP- coeficiente associado ao movimento interparticular.

Materiais e Métodos
Fenômenos relacionados ao escoamento por gravidade foram estudados, a partir de ensaios em
modelos fí sicos em escala reduzida, visando a melhorias de passagens de minério em minas subterrâneas, e de
escoamento de granéis cm silos. Os ensaios dividiram-se cm duas classes, a seguir consideradas.

a) Ensaios de escoamento em tubos cilíndricos inclinados: na fase de estudo mais fundamental,
utilizou-se reservatório cilíndrico de PVC perfurado na parede lateral, junto à base, por onde se inseria o tubo
de vidro até que sua extremidade se posicionasse no eixo central do reservatório (massa plástica era usada
para a vedação do ponto de inserção). A granulomctria c morfologia das partículas, o ângulo de inclinação e o
diâmetro do tubo eram variados.
b) Ensaios de escoamento em modelo de passagem de minério de seção retangular: para a fase
aplicada às condições de mineração, construiu-se um modelo fí sico de madeira e acrílico, na escala I :20, que
simula uma passagem de minério típica para lavra subterrânea segundo o método de abatimento cm subníveis.
Variando-se o nível de enchimento, a inclinação, a distribuição granulométrica e o tipo do material, foi
medida a vazão para cada combinação de variáveis e documentados os fenômenos de interrupção observados.
O modelo tem comprimento de 3 m, mais um joelho removível de 0,70 m. O joelho pode ser testado com
inclinações diferentes, simulando os efeitos da queda de material sobre o chute, por exemplo, na remoção de
um bloqueio. A inclinação da passagem de minério pode variar de 60° a 90°. Os materiais utilizados no ensaio
de escoamento foram areia, com 6% de umidade e gnaisse britado, com diferentes granulometrias (figura 01).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

. A tabela 01 descreve o escoamento de materiais granulares em duto (ângulo de inclinação a), ligado
lateralmente a reservatório cilíndrico de PVC.
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Figura 01- Modelo físico de passagem de minério no método de abatimento em subníveis.

Tabela 01 -Escoamento de granel cm tubo inclinado (altura da coluna no reservatório igual a 0,255 m).

Meio granular

densidade
aparente
(d.p)

Tamanho de
partícula (dma,)
[mm]

Razão
D/dmax

Vazão [10-6 m3/s]

Diâmetro
do tubo
(D) (m]

a=36°

a =42°

[I0-3 kg/m 3]

Elipsóide oblato de
polietileno
(espessura 1, 7 mm)

0,62

5,00

2,0

0,010

0,00

33,01

Areia bitolada

1,3

0,6 a 0,8

12,5

0,010

4,05

12,71

Microesfera de vidro Zirtcc
- mod. 3R
Microesfera de vidro Zirtec,
mod. AG (80% de
esfericidade)

1,4

0,6 a 0,8

12,5

0,010

10,57

11,60

1,46
0,053 a O, 105

95 ,2

0,010

20,00

23,32

Elipsóide oblato de
polietileno

0,62

5,00

7,3

0,0365

243,96

206,05

0,0365

0,00

184,34

0,0365

306,06

> 1.130

0,0365

295,49

> 1.670

Areia bitolada
Microesfera de vidro 3R
Microesfera de vidro AG

1,3
1,4
1,46

0,6 a 0,8
0,6 a 0,8
0,053 a O, I 05

45,6
45 ,6
347,6

Na tabela OI deve se considerar que, como os tubos atingiam o eixo do reservatório, a área efetiva da
entrada deve estar entre a projeção vertical c a área nominal do conduto. Assim, normalizando a velocidade
superficial de escoamento pelo co-scno da inclinação (v) e pela velocidade máxima obtida em cada

(
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inclinação ( Vmax), tem-se a equação seguinte para microcsfcras de vidro (correlação: 89,9 %, expurgando-se
um ponto aberrante). Essa equação, embora provisória, acena para a quantificação da regra de que, à medida
em que Dldmax aumenta, diminui o efeito relativo do atrito com as paredes e, portanto, do confinamento.

v
--=1-e

-[%max:
44

vmax

Já o efeito da morfologia se acentua com o aumento de Dldma.n como se vê, comparando a vazão de
microcsferas de vidro 3R c de areia, com mesma faixa granulométrica e densidade aparente próxima (1,3 e
1,4 ): para a= 36°, a vazão areia foi de 38,3 %da vazão de esferas, com Dldma.x = 12,5 e de 0,0% com Dldmax
= 45,6. A atenuação desse efeito pode ser alcançada aumentando-se a inclinação (para a= 42°, vazão de areia
foi de 109,6 %da vazão de esferas, com Dldmax = 12,5 e de 16,3 %com Dldmax = 45,6).
A tabela 02 mostra resultado similar com o escoamento em modelo fisico de uma passagem .
subterrânea de minério, de madeira (ore pass). O modelo foi construído em escala 1:20. Em relação ao
protótipo, a scção de descarga utilizada nesta etapa de ensaios (12cmxl6cm) apresenta uma distorção.
Entretanto, em etapas posteriores, poderá se concluir sobre a transposição dos resultados com mais segurança,
quando será utilizada scção de descarga de 6x8cm (sem distorção em relação ao protótipo, mantendo-se um
fator de fom1a comprimento da passagem I scção de descarga, segundo requisitos de análise dimensional).
Dos diversos fenômenos observados durante os ensaios, o mais comum foi a formação de arco
mecânico, que ocorre geralmente quando a razão da abertura de saída da passagem (D) pelo tamanho máximo
das partículas (dmax) é inferior a 3, como no caso da brita n° 2. Também ocorreram: fluxo em funil (detectado
por traçadores), geração de finos, aleatoriedade nos arranjos das partículas (observado através de
documentação fotográfica) e das colisões de partículas. Para mesmo nível de enchimento e mesmo Dldma.x, foi
observado que a vazão aumenta quando aumenta a inclinação da passagem, exccto para Dldmax inferior a 3.
Os ensaios neste modelo fisico prosseguirão com a introdução de variação na direção de escoamento
Uoelho- dog leg), o uso de britas de calcário e medição de pressão na descarga com célula de carga.

Tabela 02- Escoamento de areia e britas em passagem de secção retangular (12cm x 16cm).
Vazão volumétrica (10-6 m3/s]
Nível de
enchimento
[m]

a=60"

a=75°

a=90°

a=60

1

14.353

19.151

21.540

14.077

18.514

20.776

2

21.135

16.092

18.795

15.408

17.423

3

13.761

13.860

15.046

15.958

19.007

areia (Didmax =100),
(d.p=1,4)

brita zero (Didma.< =12),
(da 0 =1,42)
o

a =75
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o

a =90 °

brita 2 (Didma.x =2,5),
d.p=l,36)
a=60

a=75

o

a=90"

13.249

17.958

17.263

21.213

9.476

10.275

7.443

21.237

8.972

10.319

7.692

o
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CONCLUSÕES
A mecânica de meios granulares ainda não está plenamente desenvol vida, embora haja recebido
muita atenção em diversos campos. A simulação computacional é a mais comum das abordagens no estudo do
comportamento de material granular, mas o uso de modelos fisicos mostrou também sua utilidade. A partir de
sistemas fisico s idealizados (como, por exemplo, usando microcsfcras escoando cm dutos ), é possível extrair
critérios de projeto para sistemas reais, desde que se use prudência nas extrapolações. Na mineração
subterrânea, a formação de arco estável, com interrupção do escoamento, parada de produção c exposição a
riscos, é problemática. Os ensaios de escoamento em modelo fisico de passagem de minério de secção
retangular,com formação de arco mecânico, evidenciaram a importância da razão entre abertura de saída da
passagem (D) e o tamanho máximo das partículas (dma.,) como dirctriz de projeto.
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