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RESUMO – As barragens de rejeito são susceptíveis a falhas e, principalmente em razão dos últimos 

acidentes ocorridos no Brasil (Barragens de Fundão e B1), ficou claro o quanto as consequências 

podem ser graves. Sendo assim, é cada vez mais importante o conhecimento das consequências de 

uma possível ruptura e o aprimoramento dos estudos e metodologias capazes de preverem uma 

possível mancha de inundação. Este trabalho irá descrever e discutir a metodologia para determinação 

da tensão de escoamento de rejeitos de mineração por meio de testes de abatimento ou slump, sendo 

este um método de fácil aplicabilidade. A determinação desse parâmetro, até então realizada 

principalmente por reômetros, é de extrema relevância para retratar-se o mais fidedignamente 

possível a propagação de um fluido não newtoniano em modelagens numéricas. 

 

ABSTRACT – The tailings dams are susceptible to failure and, mainly due to the last accidents that 

occurred in Brazil (Dams of Fundão and B1), it was clear how serious the consequences can be. 

Therefore, it is increasingly important to know the consequences of a possible rupture and to improve 

the studies and methodologies capable of predicting a possible flood mapping. This work will 

describe and discuss the methodology for determining the yield stress of mining tailings by means of 

slump or slump tests, which is an easily applicable method. The determination of this parameter, 

which is performed mainly by rheometers, is extremely relevant to portray as accurately as possible 

the propagation of a non-Newtonian fluid in numerical models. 
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INTRODUÇÃO 

A mineração é uma atividade de extrema relevância no Brasil, sendo a produção mineral 

nacional uma das maiores do mundo. No ano de 2019, o valor da produção mineral brasileira foi de 

38 bilhões de dólares, que representou cerca de 16,8 % do PIB do país (IBRAM, 2020). 

No entanto, é um processo complexo que envolve várias etapas incluindo, em muitos casos a 

formação de barragens de rejeito, sendo tais estruturas susceptíveis a falhas, ainda que a probabilidade 

de ocorrência seja baixa. Os danos podem ser catastróficos principalmente para as populações que 

vivem no vale a jusante, e ao próprio meio ambiente. Sendo assim, é muito importante o 

conhecimento das consequências de uma ruptura e a envoltória de inundação associada. 

Se tratando de eventos de grande magnitude, nos últimos anos ocorreram dois acidentes de 

grande impacto no Brasil. Um deles foi a ruptura da Barragem Fundão, em 2015 na cidade de 

Mariana, Minas Gerais. O segundo foi a ruptura da Barragem B1, em 2019 na cidade de Brumadinho, 

também no estado de Minas Gerais. Os dois acidentes apresentaram grande destaque na mídia em 

razão da magnitude, dos impactos ambientais causados e em virtude do número de vítimas fatais.  

As observações relatadas nos dois acidentes retratam a importância de estudos sobre o 

comportamento do material, até então confinado em reservatórios de barragens, no vale a jusante após 

o rompimento das estruturas, e, segundo Machado (2017), buscar entender como ocorreu a 

transformação de material sólido para líquido. A definição de parâmetros reológicos do rejeito e as 

simulações hidráulicas considerando fluidos não newtonianos são importantes a fim de retratar o mais 

fidedignamente possível a propagação desse tipo de fluido.  

A partir de tais acontecimentos houve mudanças na legislação relacionada a barragens de 

mineração no sentido de exigir que os estudos de ruptura hipotética considerem a influência dos 

parâmetros reológicos na mancha de inundação, existindo assim uma tendência de crescimento na 

demanda em se obter os dados de entrada para os modelos hidráulicos que simulem escoamentos de 

fluidos não newtonianos. 

Atualmente programas computacionais como o FLOW-3D, FLO-2D, RiverFlow 2D e HEC-

RAS 6.0 são capazes de simular tais características. No entanto, para a obtenção das variáveis de 

entrada referentes aos parâmetros reológicos dos rejeitos são necessários ensaios específicos 

envolvendo, por exemplo, reômetros. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é descrever e analisar 

ensaios de abatimento, ou slump, para a determinação da tensão de escoamento dos rejeitos de 

mineração, sendo esse um dos parâmetros reológicos utilizados para as simulações de propagação de 
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fluidos não newtonianos. Essa metodologia apresenta fácil aplicabilidade, além de representar uma 

alternativa menos onerosa e complexa que a utilização de reômetros.  

Reologia 

Os parâmetros reológicos de maior relevância para a engenharia de barragens são a viscosidade 

e a tensão limite de escoamento. Esses parâmetros, de maneira geral, variam de forma exponencial 

com a concentração volumétrica (ou teor de sólidos em volume) do rejeito, à medida que as interações 

entre as partículas se tornam mais relevantes. (BOGER, 2013).  

A Figura 1 apresenta a correlação entre a resistência dos rejeitos ao escoamento, ou tensão 

limite de escoamento, com a concentração de sólidos, sendo separados em três classes: polpa, pasta 

e torta, de acordo com Boger (2013). O aumento de resistência dos rejeitos ao escoamento com o 

aumento da concentração de sólidos é perceptível. 

 

Figura 1 – Curva típica de resistência ao escoamento versus concentração em suspensão de rejeitos - Fonte: 

Adaptado de Boger (2013) 

De acordo com os Ribeiro (2015) os fluídos newtonianos possuem comportamento reométrico 

regido pela lei de viscosidade de Newton, e, portanto, não apresentam tensão cisalhante de 

escoamento e possuem relação linear entre tensão cisalhante e taxa de cisalhamento. Por sua vez, um 

fluído considerado como não newtoniano apresenta a relação entre tensão cisalhante e taxa cisalhante 

não linear. Dentro da gama de fluídos não newtonianos há diversas classificações, cabendo citar os 

fluídos pseudoplásticos, que se caracterizam pela decréscimo da viscosidade em função do aumento 

da taxa de cisalhamento, e que normalmente não possuem tensão de escoamento; os fluídos dilatantes, 

cuja viscosidade cresce com o aumento da taxa; e os fluidos viscoplásticos, também chamados de 

binghamianos, os quais possuem comportamento de corpo rígido até uma tensão cisalhante após a 

qual a viscosidade plástica do fluido é constante. O comportamento reológico dos fluidos descritos 

pode ser observado, esquematicamente, na Figura 2. 
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Figura 2 – Comportamento reológico dos fluidos (RIBEIRO, 2015) 

Testes de abatimento “Slump” 

O ensaio de abatimento do tronco de cone/cilindro (slump test) é uma maneira simples para 

obtenção da tensão de escoamento de fluidos não newtonianos, que também pode ser obtida por meio 

do ensaio de palheta (vane test). (RIBEIRO, 2015).  

 

METODOLOGIA 

Material a ser utilizado 

O material que será utilizado nos testes de slump foi coletado no trecho de rio a jusante da 

Barragem de Fundão, após o rompimento da estrutura em 05 de novembro de 2015, as margens do 

Rio Gualaxo do Norte. O ponto de coleta está destacado na Figura 3, e se localiza a aproximadamente 

60,61 km a jusante do reservatório da Barragem de Santarém (a jusante da Barragem de Fundão). 

 

Figura 3 – Localização do ponto de coleta da amostra do rejeito para os ensaios de slump 

O material é o mesmo utilizados nos trabalhos de Machado (2017) e Dias (2017) que analisaram 

as propriedades reológicas do material por meio de reômetros.  
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Características das Amostras  

A caracterização geotécnica do material ensaiado foi realizada no Laboratório de Mecânica dos 

Solos (LAMES) da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) e apresentada por Dias (2017) e 

Machado (2017). Nos trabalhos citados foram estudadas amostras de três pontos distintos. Já no 

presente trabalho, os testes foram realizados apenas com as amostras referentes ao ponto 3, conforme 

apresentado na curva granulométrica (Figura 4). Já a Tabela 1 compila os principais resultados da 

caracterização geotécnica para o ponto de interesse. 

 

Figura 4 – Curva granulométrica das amostras 

Fonte: Adaptado de Dias (2017) 
 

Tabela 1 – Resumo das características geotécnicas da amostra  

Ponto 
Tamanho das partículas 𝝆𝒔 

(g/cm³) Argila Silte Areia Pedregulho 

P3 3,03 49,27 47,7 0 3,21 

Fonte: Adaptado de Dias (2017) 

 

O material ensaiado nos testes de slump pode ser classificado como silte arenoso. A massa 

específica real dos grãos (𝜌𝑠 ) será utilizada na preparação das amostras e na definição da tensão de 

escoamento dos testes realizados. 

Processo de Preparação das Amostras 

As amostras para os ensaios de slump foram preparadas no Centro de Pesquisas Hidráulicas 

(CPH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mesmo local onde os testes foram 

realizados. A Figura 5 apresenta as principais etapas desse processo. 
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Figura 5 – Etapas da metodologia dos testes de slump realizados. 

 

Na Etapa 1 cada amostra foi preparada com a concentração volumétrica desejada, pesou-se a 

quantidade de material seco e de água, e na sequência a polpa formada foi homogeneizada 

manualmente (Etapa 2). Para isso, utilizou-se balanças de precisão, béqueres, espátula, buretas, bastão 

e água destilada. Para a preparação de cada amostra com a concentração volumétrica desejada foram 

consideradas as equações 1 a 3. 

 

𝑉 𝑠 =  𝑉𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ×  𝐶𝑉                                                                                                                               (1) 

𝑀 𝑠 =  𝑉𝑠 × 𝜌𝑠                                                                                                                                    (2) 

𝑉 𝑤 = 𝑀 w = 𝑉𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  −  𝑉 𝑠                                                                                                      (3) 

 

Em que: 

𝑉 𝑠 = Volume de sólidos (rejeitos)                                     𝑉𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  = Volume total do cilindro (slump) 

𝐶𝑉 = Concentração volumétrica                                                                 𝑀 𝑠 = Massa de sólidos (rejeito) 

𝜌𝑠 = massa específica real dos grãos                                                                         𝑉 𝑤 = Volume de água 

𝑀 w = Massa de água  

 

Na Etapa 3 o recipiente cilíndrico foi preenchido com a mistura preparada e na Etapa 4 o 

cilindro é removido verticalmente. A partir disso ocorrerá o abatimento da amostra que será medido 

e utilizado para determinação da tensão de escoamento do material (Etapa 5). 

 

Procedimento Experimental - Ensaios de abatimento “slump” 

 

A Figura 6 apresenta o diagrama do teste de slump proposto em cilindro, descrito por Clayton 

et al (2003) e adaptado da metodologia proposta por Pashias (1996) e as principais variáveis 

envolvidas na análise. 
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Figura 6 – Diagrama esquemático do teste de slump realizado em cilindro  

Fonte: Adaptado de Clayton et al. (2003) 

Na qual, 

H é a altura do total do cilindro (mm); 

S é a altura de abatimento do cilindro ou slump (mm); 

h0 é altura da região indeformada (m); 

h1 é altura da região deformada (m); 

ty é a tensão de escoamento (Pa). 

 

A interpretação dos resultados dos testes de slump, utilizando a geometria cilíndrica do 

recipiente, pode ser obtida simplificadamente pela análise da altura após a retirada do recipiente, 

podendo ser calculado de acordo com as equações 4 a 6, propostas por Clayton et al. (2003) e Pashias 

(1996). 

 

𝑆′ =  
𝑆

𝐻
                                                                                                                                 (4) 

𝜏𝑦
′ = 0,5 − 0,5 𝑥 √𝑆′                                                                                                                    (5) 

𝜏𝑦 = 𝜏𝑦
′  𝑥 𝜌𝑔𝐻                                                                                                                                                                               (6) 

 

𝜏𝑦 é a tensão de escoamento (Pa);  

𝜏𝑦
′  é a tensão de escoamento adimensional; 

𝜌 é a massa específica do material (Kg/m³);  

g é a aceleração da gravidade (m²/s); 

H é a altura total do cilindro (mm);  

S é a altura de abatimento do cone ou cilindro, medida do slump (mm);  

S’ é a medida do slump adimensional. 

 

Para esse estudo, o aparato cilíndrico utilizado possui altura igual a H=7,09 cm, e o diâmetro 

D=7,24 cm, sendo a razão H/D em torno de 1,00, compatível com o dimensionamento proposto pela 
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metodologia. O cilindro foi construído em PVC por ser um material de fácil manuseio e adaptação as 

dimensões necessárias. A Figura 7 ilustra o aparato utilizado com suas respectivas dimensões. 

 

Figura 7 – Aparato cilíndrico utilizado nos testes de slump  

 

RESULTADOS 

A Figura 8 apresenta os resultados dos testes utilizando o slump cilíndrico de diâmetro 7,24 cm 

para as quatro concentrações volumétricas analisadas.  

 

Figura 8 – Abatimentos observados nos testes de slump para as quatro concentrações volumétricas (Cv) testadas  

 

A partir do valor do abatimento observado em cada amostra e com as demais variáveis 

necessárias, foi possível o cálculo da tensão de escoamento (τy), conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados dos testes de Slump  

Cv (%) Ms(g) Mw(g) 𝝆(g/cm³) W (%) S (cm) S’ τy' 𝝆gH(Pa) τy (Pa) 

48,87 480,54 156,62 2,18 32,59% 2,59 0,37 0,20 151,90 30,05 

50,87 500,21 150,5 2,23 30,09% 1,59 0,22 0,26 155,13 40,83 

52,87 519,87 144,37 2,28 27,77% 0,59 0,08 0,36 158,36 56,34 

54,87 539,54 138,24 2,32 25,62% 0,29 0,04 0,40 161,59 64,45 
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Em que: 

Cv – Concentração volumétrica                                                                   Ms – Massa de sólidos 

Mw – Massa de água                                                                      𝜌𝑠 – massa específica do material 

w (%) – Teor de umidade                                                                           S – Medida do Slump 

S’ – Medida do Slump adimensional                                τy'– Tensão de escoamento adimensional 

g – Aceleração da gravidade                                                             H – altura total do cilindro 

τy– Tensão de escoamento  

 

Ao analisar os resultados, como era esperado, os valores das tensões de escoamento 

apresentaram um crescimento à medida que a concentração volumétrica aumenta, o que pode ser 

observado na Figura 7 que ilustra graficamente os valores de tensão de escoamento definidos para 

cada um dos coeficientes volumétricos ensaiados.  

 

Figura 9 – Resultado dos testes de slump: Tensão de escoamento (Pa) x CV (%)  

 

CONCLUSÕES 

Os estudos e ensaios realizados visaram a implementação e discussão de uma metodologia para 

definição da tensão de escoamento do rejeito (parâmetro reológico) por meio da amostra de rejeito 

desprendida da Barragem do Fundão. 

Algumas variáveis devem ser pontuadas e detalhadas em etapas futuras, como: a dificuldade 

em homogeneizar as misturas, principalmente aquelas com maior concentração volumétrica, a 

influência do material do cilindro e de suas dimensões nos resultados observados e a necessidade em 
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se estabelecer uma frequência mínima de repetições, a fim de reduzir erros inerentes ao processo 

metodológico. 

Com esse trabalho, e com os demais resultados que serão provenientes dessa pesquisa, busca-

se validar a metodologia e discutir a consistência dos resultados dos testes de slump para definição 

da tensão de escoamento do material por meio de uma metodologia simplificada, de rápida execução 

e menos onerosa. Os valores encontrados poderão ser comparados com aqueles obtidos por meio de 

reômetros para as mesmas amostras a fim de serem discutidas suas limitações. 
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