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RESUMO
Um dos grandes aliados nas operaçiks mineiras é, sem dúvida alguma. o efeito da força da gravidade. Essa força é tanto utilizada no transporte de material fragmentado cm chutes, cm silos, cm britadores c cm escavações subterrâneas quanto para a
quebra da rocha, cm alguns métodos de lavra. Dentre os vários tipos de escavações relativas à lavra subterrânea, vale ressaltar a passagem de minério (ore pass). pela sua grande utilidade c bcnctkios que oferece, pois apresenta baixo custo de execução c, também , de opcraçüo. Nesses condutos c nessas passagens. o escoame nto do minério fragmentado se dá por gravidade,
apresentando os problemas mais ClJmuns de fluxo, tais como: arcos c canais de fluxo (ratholes). O processo de desobstrução
das passagens pode trazer sérios riscos à segurança dos trabalhadores destinados para essa operação. Pouco se tem relatado sobn:: a influência das rugosidades da parede do conduto no fluxo por gravidade cm usinas e em minas subterrâneas, por isso esta
pesquisa teve como principal objctivo o entendimento do fluxo de material fragmentado em escavações subterrâneas, levando
em consideração a existência dessas irregularidades. Foram executados ensaios simulando a existência de rugosidades nas paredes das cscavaçiks. utilizando um modelo tisico cm escala reduzida. A modelagem tisica, para observar o efeito da rugosidade sobre a dinâmica do fluxo. foi realizada mediante alterações cm modelo 11sieo 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 cm função da vazão aparente, foram similares aos resultados dos ens aios realizados
no modelo sem alteração. Entretanto, a utilização de marcadores de fluxo, utilizados para observar o comportamento do
fluxo no interior do modelo. identificou vúrias diferenças no escoamento entre o modelo alterado e o modelo sem alteração .
PALAVRAS-CHAVE: rugosidade, fluxo por gravidade, passagem de minério, modelos t1sicos, material fragmentado.

ABSTRACT
Onc ofthc grcatcst advantagcs in mine opcrations is indecd thc gravity force ctfect. This torce is used on bulk material transport in chutes, bins. crushing mills and undcrground cxcavations as wcll as in rock breakage of some mine methods.
Among thc severa! typcs of excavations. thc ore pass should be noticcd for its great usefulness and the bcnefits it provides. becausc its opcrational and pcrfi.mning costs are incxpensivc. Ore flow happens through t:,•Tavity in those pipes, presenting thc most common flow problems sue h as arching and ratholes. The process to solve thc obstructions in ore pass can cause serious issucs to thc cmployecs ' safcty who are in ehargc of this operation. Littlc work has been reported about pipe wall
rouglml'ss influcncc on flow through gravity in mills <llld underground mines, therctorc the main goal of this research was to
provide undcrstanding to bulk material flow in undcrground excavations, taking into account cxisting iJTegularities. This study was performed with trials simulating cxisting roughness on thc walls of cxcavations and using a physical model in rcduced
scalc. These flow trials wcrc cxccuted with changes on the pre-existing physical model including wood plates to simulatc roughness in small scalcs. which are prcscnt in undcrground cxcavation walls. The results ofthe tests carried out in modified modei. taking into account thc outflow. wcre similar to lhe results of the tcsts carried out in modcl without alteration. However,
the use of markcrs uscd to observe thc behaviour of the flow identitied severa! differences in the flow between the modificd
modcl and the modl'l without altcration.
KEY WORDS: roughncss. gravity flow, ore pass, physicalmodcl, bulk material.
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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 Robbíns (2000), a mecaní7ação da lavra subterrânea. particularmente a mecanização dos processos de escavação, é um objctivo que pode resultar em reduções de custo significativas c níveis maiores de lucratividade para minas subterrâneas.
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. em Sttbsolo, pode ser refetida como gargalo das operações de lavra. No universo de escavações realizadas numa mina subterrânea (figura I), 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.

Figura I. Escavações relacionadas ao ambiente de lavra subterrânea (Hartrnan, 1992).

O controle do fl uxo de minério é potencialmente uma das operações mais arriscadas na lavra subterrânea.
De acordo com dados da MSHA (Mine Safety and Health Administration), a major parte dos acidentes relacionados às passagens de minério, nos Estados Unidos, está associada com o ciclo de carregamento e descarregamento e, também, com a remoção de obstruções. Especificamente, tentativas de liberação de obstruções resultam
em múltiplas fatalidades. Os riscos são óbvios, principalmente com relação à incerteza do momento de desprendimento do mil1ério; devido a este fato, os operadores ficam impossibilitados de se alojar em locais seguros e de
escapar da queda da rocha (Beus c outros, 1997).
As escavações que promovem o Auxo por gravidade cm subsolo (passagens de minério ou estéril) são ajnda
construídas com o auxilio de explosivos, mesmo com a crescente mecanização e automação do setor. A utilização
de explosivos promove superficies de parede muito mgosas que podem afetar o fluxo originando condições para
as interrupções e entupimentos, gerando assim grandes inconvenientes à produção e segurança das operações.
Além de regras empíricas, relações analíticas, modelos numéricos e estudos de campo cm escala real, outra
ferramenta utilizada no esrudo do fluxo de material fragmentado é a modelagem fisica. A utilização de modelos
numéricos ganhou grande avanço com a popularização da infonnática. Mas nada dispensa a necessidade de bons
dados de entrada obtidos do estudo com modelos físicos. Assim, os modelos numéricos podem ser utilizados cm
conjunto com modelos fisicos, sendo que alguns estudos com modelagem numérica surgiram de trabalhos anteriores em modelos físicos. A utilização de modelos fisicos referentes às operações de lavra subterrânea datam de
quase um século. A principal causa da utilização do modelo tisico nesta área é devido a um melhor entendimento
do fluxo de material fragmentado por gravidade, sendo a configuração do movimento do material fragmentado de
grande importância para o projeto de lavra subterrânea.

2. PASSAGEM DE MINÉRJO
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 produ-
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ção em minas subterrâneas mais profundas depende de operaçílo continua c segura no sistema de passagem de minério. As passagens são denominadas em função do material transferido, ou scj~ passagens de minério (ore
pass), passagens de estéril (waste pass) ou passagens de material de enchimento (ji/1 pass). Com relação à configuração, as passagens de minério apresentam-se verticais ou fortemente inclinadas, unidirccionais ou podendo
dispor de curvas ou joelhos (dog-legs) na sua porção inferior. Também podem ter em s1.1a extremidade, na região
de descarga, um dispositivo de controle de fluxo denominado de chute ou bica de descarga.
Segundo Hamblcy ( 1987), os principais problemas que afctam 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 (2007), um bloqueio (hang-up) é definido como um impedimento ao
Auxo no ponto de carregamento ou na zona de trânsito da passagem, enquanto um entupimento (hlockage) é uma
obstrução localizada próximo à saida 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 docanal da passagem nessa região. Por isso, nessa região, os entupimentos devido ao aprisionamento de blocos maiores são muito mais freqUentes. Outra fonte potencial de entupimentos é o acúmulo de partículas terrosas no interior ou próximo ao chute. Este tenômeno reduz ainda mais a área efetiva da scção transversal c 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 L!ambley (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 2.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. A probabilidade de fonnação de arcos mecânicos depende da porcentagem de fragmentos
grandes presentes no material manuseado, do tamanho das partículas em relação à dimensão da passagem c dimensão da salda, da forma dos fragmentos c do perfil de velocidade através do fluxo de minério.
Os arcos coesivos, como mostra a figura 2.b, requerem que o material tenha uma proporção importante de finos. Diante de boas práticas de detonação, é muito pouco 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 inOuencin a freqUência de potenciais bloqueios e entupimentos causados pela formação de arcos
coesivos. Kvapil ( 1965) sugere que o limite de porcentagem de finos torna-se critico acima de I0%, enquanto que
Seus era/. (200 I) 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, 2007).

Figura 2. Obstruções cm passagens devido a: a) arco mecânico, b) arco coesivo (lladjigeorgiou c Lcssard, 2007).

Os métodos de remoção de bloqueios c projeto de silos são freqüentcmcrífe baseados cm experiências passadas. Entretanto, por causa dos diferentes tipos de rochas c estruturas geológicas, os projetos de passagens e o método de remoção de bloqueios que se utilizam em uma mina não podem ser aplicados cm outra, podendo até mesmo não ser aplicados em diferentes áreas da mesma mina (Stewart e outros, 1999).
As intemapções 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 entupi-
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mcntos e bloqueios são bastante arriscados, podendo afetar a integridade flsica dos operadores destinados a estas operações.
As fonnações de arcos, relativamente próximos à saída das passagens, são normalmente desobstruídas por
cargas explosivas conduzidas até o ponto do entupimento. Esses esforços repetitivos de dcsbloq11ear a passagem
de minério utilizando explosivos podem resultar na degradação da parede. Isto pode resultar numa reabilitação
onerosa ou, como 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. Este método, dependendo da quantidade de água utilizada no desbloqueio, poderá originar grandes avalanches de lama.
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. Este método é semelhante ao batimento de choco, operação realizada 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 fisica dos operadores destinados à remoção por este método, principalmente em passagens totalmente verticais.
Além das obstruções existem outros inconvenientes que trazem vários transtornos ao escoamento de material
fragmentado nas passagens de minério em minas subterrâneas. Segundo Ferreira e Ferreira (2002), desplacamentos nas paredes da passagem de minério provocaram sua interligação com uma passagem de estéril na mina Cuiabá (Sabará, MG), trazendo vários inconvenientes às operações, tais como: obstruções do chute de descarga e diluição do minério. Entupimentos por matacões nas seções de descarga na mina Baltar (Votorantim, SP), lavrada
pelo método de alargamento por subniveis também ocasionam !,rrandes inconvenientes.
O fluxo livre nas passagens de minério minimiza os vários problemas operacionais e de segurança relacionados à restituição do fluxo. Diversas recomendações práticas (figura 3) para assegurar o fluxo livre em passagens
de minério, representadas pela razão entre a dimensão característico da passagem (D) c a dimensão do maior fragmento (d), são encontradas na literatura. Um grande inconveniente apresentado por essas recomendações está
relacionado a grande variação da razão 0 /d na definição de fluxo livre. Além disso, outras informações relevantes
ao fluxo de minério nas passagens não são consideradas, tais como: inclinação da passagem, rugosidade das paredes, propriedades físicas dos fragmentos, etc. Segundo Silva e Gripp (2006), o domínio do fluxo livre nas passagens é geralmente limitado pela linha que representa uma escavação cuja seção transversal é da ordem de 4 a 6
vezes o tamanho do maior fragmento.
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Figura 3. Normas para assegurar fluxo livre em passagens de minério através
da razão D/d (Hadjigeorgiou & Lessard. 2007).

3. MATERIAIS E MÉTODO
O modelo utilizado nessa pesquisa foi o modelo de Silva (2005) na escala I :20 (figura 4), definido
a partir das dimensões do corpo de minério da Mina Saltar do grupo Votorantim (Votorantim, SP), lavrado pelo
método de alargamento cm subniveis (sublevei stoping), arbitrando-se os valores reajs dos parâmetros geométricos das escavações e do corpo de minério. O minério de calcário lavrado na Mina Saltar possui forte mergulho, çontatos regulares e grandes dimensões.
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Figura 4. Modelo tisico de passagem de minério.

Nas paredes do modelo tisico 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 (figura 5). A área ocupada pelas placas de madeira, em termos de seção transversal, representa um
total de aproximadamente I 0% da área transversal total do modelo.

Figu ra S. Arranjo das rugosidades de superficie no interior do modelo tisico de passagem.

Nos ensaios reali7.ados em modelo flsico de passagem, foi utilizado apenas um tipo de material (brita de
gnaisse) incluindo um total de três faixas granulométricas (denominadas comercialmente de brita O, brita 1 e brita
2). Foram testadas duas variações da inclinação da passagem (90° e 60°), três nlveis da coluna de material (0,9m,
2,0m c 3,0m). Foi observada a ocorrência de fenômenos diversos, com os ensaios sempre documentados, sendo
também medida a vazão aparente de descarga.
A preparação do ensaio em modelo lisico 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 marc-adores.
A determinação da velocidade de fluxo foi realizada através da medição da massa (em balança digital, com
precisão de 0,04kg) c do tempo de fluxo (cronômetro digital, com precisão de O,Ols}. 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.
O comportamento interno do fluxo no modelo foi detectado pela introdução de marcadores coloridos, colocados em regiões de fácil visualização no modelo tisico, através da gravação de imagens e da observação
da seqüência na descarga de material do modelo. Para marcadores foram utitizados 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, foi possível determinar a fonnação de fluxo cm funil e difereoças na velocidade do fluxo.
Os arraojos dos fragmentos foram observados através de documentação fotográfica e da observação visual
das colisões de partlculas.
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4. OBJETIVOS
• Entendimento do fluxo de rocha ou material fragmentado por gravidade, especificamente, em passagens de minério.
• Analisar o comportamento do fluxo de material fragmentado, através de modelo físico, cm passagens de minério com parcdes,..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 infl uência das variáveis (envolvidas no estudo) sobre os fenômenos de interrupção do fluxo.

S. RESULTADOS
Comparando-se as vazões dos ensaios em paredes lisas c rugosas para a brita O c brita I nas condições estabelecidas, pode-se observar similaridade entre os escoamentos. A diferença entre os escoamentos, em paredes lisas c rugosas, está basicamente relacionada à queda acentuada de vazão entre 42 a 60%. Essa queda foi mais intensa para os escoamentos para o modelo na vertical.
Os testes com brita 2 de gnaisse com inclinação de 90° e 60° 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, aumentando a frcqüência 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
6), confirmando a maior probabi lidade de ocorrência nessa região, descrita pela literatura.

Figura 6. Formação de arcos mecânicos após descarga no modelo (brita 2 de gn81sse em camada de 2.0m).

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 fragmentado (tamanho, forma, densidade e rugosidade da superficie da partícula). Os
materiais utilizados como marcadores foram pintados de cores diferentes sendo durante o enchimento no modelo, colocado em camadas de aproximadamente IOcm de altura. Foram utilizadas em cada ensaio, duas camadas
coloridas (disposta!. no topo próximo ao acrílico) intercaladas por uma camada também de toem de material
normal. A utilização de marcadores para as britas O e J com inclinação de 90° indicaram a formação de fluxo cm
fun il (figura 7). Para todos os testes com utilização de marcadores foram utilizados colunas de enchimento de 3m
com o modelo a 90° c 60° de inclinação.

Figura 7. Marcadores evidenciando a fom1açào de fluxo em funil (brita I de gnaisse cm
camada de 3,0m com 90° de inchoação).
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Para a brita Oe I com 90° e 60° de inclinação do modelo, os testes demonstraram que hã 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 di!>tância 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 evidenciando diferenças significantes na velocidade do fluxo (figura 8).

Figura 8. Diferenças significantes na velocidade do Auxo (brita O, 90° e 60° de inclinação).

Figura 9. Ocorrência de fluxo turbulento para brita Oe brita I com o modelo a 60° de inclinação.

Para a brita Oc brita I a 60° de inclinação, verificou-se a formaç~o de um fluxo turbulento (figura 9 à direita).
A turbulência é causada por dois fatores: o desvio da trajctória das partículas devido à transposição das quinas na
parede superior c 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 entre si e contra a parede inferior do
modelo de passagem de minério. Observando o mesmo efeito para a brita I e brita O de gnaissc, pode-se observar que quanto menor a granulomctria 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 significativas nas paredes das passagens. Essas cavidades poderão intensificar o surgimento de arcos mecânicos devido no alto grau de irregularidade. Assim, o escoamento cm passagens rugosas
inclinadas sofre um desgaste mais intenso nas paredes em relação às passagens verticais devido ao fluxo turbulento. A figura 9 mostra o início da formação do fluxo turbulento (à esquerda) verificado pelo avanço da
camada colorida sobre a camada de partículas normais.

6. CONCLUSÕES
As conclusões referentes aos ensaios no modelo Gsico de passagem de mtnério indicam que:
• As rugosidades provocam uma queda significativa de vazão comparando os ensaios cm paredes lisas
com os ensaios em paredes rugosas.
• As rugosidades intensificam a freqUência de arcos mecânicos c acentuam diferenças na velocidade de fluxo.
• As rugosidades levam a ocorrência de fluxo em funil e fluxo turbulento.
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As conclusões sobre o levantamento bibliográfico e sobre os estudos de caso revelam que:
• Não existem trabalhos disponíveis sobre a influência da rugosidade c freqUência de obstruções cm passagens de minério na bibliografia pesquisada.
• Os estudos de caso em minas subterrâneas revelam os vários problemas de fluxo de material fragmentado: desplacamentos das paredes das passagens, obstruções nas scçõcs de descarga, entre outros.
• Através das análises e observações dessa pesquisa pode-se reafirmar a complexidade do estudo do fluxo de material fragmentado.
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