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RESUMO - Impactos produzidos por desastres de toda natureza sobre a sociedade não têm sua 

gênese apenas no ambiente, mas são construídos na confluência das diversidades do ambiente, com 

as escolhas da sociedade e da tecnologia. Tendo como foco ruptura de barragens de rejeitos e corridas 

de lama, este artigo traz três vertentes que se complementam por meio de dispositivos de laboratório 

dedicados, executados e operacionalizados na FE de Ilha Solteira/Unesp. A 1ª vertente consiste no 

ensaio automatizado do slump test (abatimento), normatizado na construção civil, explorado neste 

trabalho como medidor de tensão limite de escoamento de fluidos não-Newtonianos (pastas de 

cimento, argamassas, géis, polpas, lamas) assim como provedor de informação de viscosidade 

aparente (não discutido neste trabalho). A 2ª vertente centrada na exploração do plano inclinado como 

o reômetro mais básico e que pode, com a metodologia exposta, nos fornecer com boa acurácia curvas 

de fluxo de materiais complexos. Por fim a 3ª vertente que traz a adaptação e aplicação da técnica 

STIV (Space-Time Image Velocimetry) para canal de laboratório e plano inclinado, cujo objetivo é 

medir velocidades de frentes resultantes de liberação rápida e gradual de material represado por uma 

comporta, assim como a determinação do perfil de velocidade na vertical e vazão. 

 

ABSTRACT – Impacts produced by all kinds of disasters over human society have their origin in 

the environment but are also built at the convergence of the own environment’s diversity, with society 

choices and with technology advances. Focusing in disasters such as tailings dam failures and 

mudflows, this work presents three laboratory devices implemented and operationalized in the 

Faculty of Engineering of Ilha Solteira/UNESP. The first laboratory device is based on the widely 

used Slump Test and consists on the Automated Slump Test Apparatus as an instrument to estimate 

yield stress of viscoplastic non-Newtonian fluids (e.g. cement pastes, mortars, gels, slurry and mud) 

and apparent viscosity (not discussed in this paper). The second device explores an inclined open-

channel apparatus as a basic and alternative rheometer, which can provide an acceptable flow curve 

of viscoplastic fluids under the application of the correct methodology. Finally, the third device is 

composed by a reservoir and an inclined plane and is capable of reproducing dam-break flows by 

lifting rapidly or gradually the reservoir’s gate. The evolution of the flow produced within the device 

is captured by high-speed cameras and the Space-Time Image Velocimetry (STIV) technique is 

applied to measure the velocity of the wave front, velocity profile in a vertical section and flow rate 

by integration of velocity profiles.  

 

 

Palavras-Chave - Reometria, Escoamentos Naturais, Fluidos não-Newtonianos 

 
INTRODUÇÃO 

Eventos extremos, desastres naturais e catástrofes têm ocorrido com maior frequência e 

intensidade no mundo devido às mudanças climáticas ocasionadas em muito como efeito das ações 
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antrópicas. Desastres que têm, em definitivo, custado cifras elevadas aos Estados e ocasionado perdas 

de milhares de vidas no mundo.  

Nesses eventos, cabe à defesa civil a prevenção e mitigação, buscando medidas para avaliar e 

reduzir o risco de desastre; e, por meio da preparação, tomar medidas para otimizar a resposta do 

sistema de defesa civil aos desastres. Aos engenheiros e pesquisadores buscar por modelos mais 

assertivos, donde fazem-se necessários elaborar modelos matemáticos e numéricos que devem ser 

validados a partir de experimentos de laboratório, notadamente quando do estudo da dinâmica dos 

escoamentos produzidos, por exemplo, por deslizamentos de terra ou corridas de lamas. Assim 

exposto, esse trabalho, de caráter mais elucidativo, tem como proposta apresentar dispositivos 

experimentais de laboratório que foram concebidos, implementados e operacionalizados na Unidade 

de trabalho dos autores para dar suporte à medição de propriedades reológicas dos materiais 

envolvidos e da dinâmica dos escoamentos produzidos. 

 

OBJETIVOS 

Dentro do contexto de escoamentos naturais gerados por desastres, como ruptura de barragens, 

deslizamentos e corridas de lama, este trabalho visa apresentar 03 (três) dispositivos de laboratório 

capazes de serem empregados na caracterização tanto reológica dos materiais complexos presentes 

nesses eventos, quanto dinâmica desses escoamentos. O trabalho está dividido em seções 

correspondentes ao dispositivo em questão, contendo contextualização, metodologia empregada e 

resultados, finalizando com as conclusões gerais. 

 

Dispositivo 01: APARATO AUTOMATIZADO DE SLUMP TEST 

O ensaio de abatimento de tronco de cone (slump test), desenvolvido inicialmente como 

ferramenta de controle de qualidade para avaliar a consistência de materiais cimentícios e com grande 

aplicação no setor da construção civil, tem sido cada vez mais empregado para análise de materiais 

de diferentes setores, seja da indústria do petróleo, da mineração e mesmo de alimentos [Gao e Fourie 

(2015)]. O ensaio representa uma forma simples e fácil para a determinação de um importante 

parâmetro reológico, a tensão limite de escoamento [Pashias et al. (1996)], pertinente por ser um dos 

parâmetros mais importantes na descrição de materiais presentes em desastres, como rompimentos 

de barragens, corridas de lama e deslizamentos [Coussot (1994), Carrière et al. (2018)].  

O ensaio do slump test é normatizado pela NBR 67:1998 [ABNT (1998)] e tem como medida 

principal o abatimento final. Embora seja um teste simples, o abatimento final está sujeito a 

variabilidades devido à particularidade de cada ensaio e de cada operador, refletidas na verticalidade, 
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velocidade do levantamento do cone e na medida do abatimento ao final do ensaio [Pereira e Maciel 

(2021)]. Nesse contexto, visando reduzir as variabilidades inerentes do processo de subida do cone e 

da medição do abatimento, o uso do Aparato Automatizado de Slump Test se mostra bastante 

pertinente. Representado na Figura 1, o aparato é composto pelo cone de Abrams conectado a um 

cilindro pneumático e a três barras cilíndricas verticais, garantindo a verticalidade e velocidade 

constante da subida. Um sistema de medição a laser é posicionado acima do cone e da amostra, o que 

permite a medida tanto do abatimento final quanto da evolução do abatimento ao longo do tempo. 

Exemplos típicos de amostra final de gel de carbopol3 e de dados de saída do sistema de medição a 

laser são mostrados na Figura 1. Para mais informações acerca do Aparato Automatizado de Slump 

Test, consultar [Pereira e Maciel (2021)]. 

 
Figura 1: Componentes do aparato experimental automatizado de slump test (à esquerda), amostra 

final do fluido-teste (gel de carbopol) após o ensaio e dados de abatimento medidos ao longo do 

tempo de caída do material. 

 

Enquanto o Aparato Automatizado fornece ensaios controlados e medidas de abatimento final 

acuradas, um reômetro rotacional Brookfield R/S é empregado para a medição da tensão limite de 

escoamento dos fluidos-teste. Nos ensaios de reometria clássica, empregou-se o sistema de medição 

com palheta Vane 40/20 com controle de tensão de cisalhamento (𝜏) e aferição das taxas de 

deformação (�̇�). A curva de fluxo é ajustada ao modelo reológico de Herschel-Bulkley, cuja equação 

constitutiva em cisalhamento simples e regime permanente é dada por 𝜏 = 𝜏𝑐 + 𝐾𝑛�̇�
𝑛, em que 𝜏𝑐 é a 

tensão limite de escoamento, 𝐾𝑛 o índice de consistência e 𝑛 o índice de escoamento. Neste trabalho, 

resultados de campanhas experimentais com dois fluidos-teste são mostrados: o gel de carbopol 996, 

de base polimérica, e lamas cauliníticas, de base mineralógica. Foram exploradas sete (07) 

concentrações em massa de gel de carbopol entre 0,15 a 0,32%, com tensões limite de escoamento 

variando de 32,90 a 142,52 𝑃𝑎, e cinco (05) concentrações em volume de lama caulinítica entre 27,5 

e 34,0%, com tensões limite de escoamento variando de 46,01 a 238,88 𝑃𝑎. 

                                                           
3 O gel de carbopol é um material translúcido de base polimérica que possui propriedades viscoplásticas, sendo 

reologicamente representativo de lamas presentes em corridas 
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Com base nos resultados de abatimento final (𝑆) obtidos pelo Aparato Experimental e na 

tensão limite de escoamento das amostras aferidas por reometria clássica, correlações entre 

abatimento final e tensão limite de escoamento puderam ser estabelecidas para géis de carbopol 

(Figura 2) e lamas cauliníticas (Figura 3). As correlações indicam uma relação linear entre o 

abatimento final adimensionalizado (𝛼 = 𝑆/𝐻) e a tensão limite de escoamento adimensionalizada 

(𝛽 = 𝜏𝑐/ 𝜌𝑔𝐻), as quais já foram observadas na literatura para outros materiais [Pierre et al. (2013)]. 

Os coeficientes de determinação elevados (𝑅2 > 0,95) demonstram a capacidade da medida do 

abatimento final em fornecer a tensão limite de escoamento, o que definitivamente torna o slump test 

uma técnica alternativa para caracterização reológica de materiais. 

  
Figura 2: Relação entre os adimensionais 

característicos para os dados de géis de 

carbopol. 

Figura 2: Relação entre os adimensionais 

característicos para os dados de lamas 

cauliníticas. 

 

Dispositivo 02: CANAL RETANGULAR INCLINADO (”TESTE DA CALHA”) COMO 

REÔMETRO DE BAIXO CUSTO PARA GERAÇÃO DE ESCOAMENTO UNIFORME 

 Enquanto técnica alternativa de reometria, o Aparato Automatizado de Slump Test 

(dispositivo 01) é capaz de fornecer relações empíricas para se determinar a tensão limite de 

escoamento a partir do abatimento, um ponto único na curva de fluxo de um material. Uma alternativa 

para se estimar a curva de fluxo como um todo, o escoamento permanente e uniforme em canal 

retangular e inclinado se apresenta como uma possível técnica quando aplicada em uma metodologia 

experimental adequada. Essa seção mostra a aplicação de uma metodologia experimental em um 

movimento permanente e uniforme para estimativa de curva de fluxo de gel de carbopol 996. 

 Ao se considerar um escoamento permanente, plenamente desenvolvido e uniforme de fluido 

incompressível (massa específica 𝜌 = 𝑐𝑡𝑒) e sem efeitos de viscoelasticidade em um canal aberto 

retangular com inclinação 𝜃, o vetor de velocidade pode ser escrito como  �⃗� = (𝑣𝑥(𝑦), 0, 0), 
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conforme mostrado na Figura 04. Consequentemente, para uma dada inclinação 𝜃, a taxa de 

deformação �̇� média do escoamento pode ser escrita em função da velocidade superficial 𝑣𝑠, 

conforme Equação (1), obtida a partir de um processo de integração e da condição de não-

deslizamento no fundo do canal. A tensão de cisalhamento no fundo do canal 𝜏𝑏, para cada inclinação 

𝜃, pode ser obtida resolvendo-se as equações de momentum, conforme Equação (2). Assim, a curva 

de fluxo pode ser construída ao variar (�̇�, 𝜏𝑏) através da mudança de condições de operação, como 

vazão escoante e inclinação do canal, e da aferição da lâmina normal ℎ e da velocidade superficial 

𝑣𝑠, desde que se mantenha o regime permanente e uniforme. 

 
Figura 04: Esquema do perfil de velocidade em um escoamento uniforme em canal inclinado. 

 

𝑣𝑠 = ∫
𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑦
𝑑𝑦

ℎ

0
= ∫ �̇�𝑑𝑦

ℎ

0
→ �̇� =

𝑑𝑣𝑠

𝑑ℎ
|
𝜃

                                                                      (1) 

Em que 𝑣𝑠 é a velocidade superficial e ℎ a profundidade normal do escoamento uniforme. 

𝜏 = 𝜌𝑔ℎ sen 𝜃                                                                                                                (2) 

De forma a manter um regime permanente e uniforme e aferir as propriedades de interesse do 

escoamento (lâmina normal e velocidade superficial), o aparato experimental mostrado na Figura 05 

foi usado. O aparato consiste em um canal retangular de acrílico com 2,50 𝑚 de comprimento e 

0,30 𝑚 de largura com fundo de vidro e laterais de acrílico, sobre o qual escoa o fluido-teste em um 

circuito fechado (sucção-recalque). Para mais informações sobre o canal e seus componentes, 

consultar [Sáo et al. (2021)]. O fluido-teste usado foi o gel de carbopol 996 com concentração mássica 

de 0,125% e massa específica 𝜌 = 998 𝑘𝑔/𝑚³ e as características reológicas aferidas por um 

reômetro rotacional Brookfield R/S, com controle de tensão de cisalhamento, e geometria de cilindros 

coaxiais (CC-45). 
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A aferição da lâmina normal é feita por um transdutor ultrassônico (modelo RPS-401A) 

posicionado em meio-comprimento do canal e no centro da seção, com calibração feita a partir de 

uma régua milimetrada, conferindo uma incerteza de 2,9 × 10−4 𝑚. A aferição da velocidade 

superficial foi feita utilizando-se o método cinemático por meio de sensores de barreira a laser, 

composto de emissores de feixes de laser e receptores instalados nas laterais do canal, distantes de 

1,0 𝑚 entre si, com incertezas relacionadas à distância e ao tempo de 1 𝑚𝑚 e de 2,9 × 10−3 𝑠, 

respectivamente. Para realizar a campanha experimental, fixou-se a inclinação do canal, a rotação da 

bomba foi alterada entre 300 e 1000 rpm em passos de 100 rpm e, para cada condição, a lâmina 

normal e a velocidade superficial foram medidas. Após adquirir os dados de interesse, a inclinação 

do canal é alterada e medem-se novamente as propriedades. 

 
Figura 05: Canal retangular e componentes para geração de escoamento permanente e uniforme e 

aferição de suas propriedades (lâmina normal e velocidade superficial). 

 

 
Figura 06: (a) Velocidade superficial 𝑣𝑠 em função da lâmina normal ℎ. Linhas contínuas 

representam ajustes e regiões sombreadas a região de incerteza em torno dos ajustes e (b) 
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Comparação entre curvas de fluxo obtidas por reometria clássica (linha tracejada) e a metodologia 

do canal inclinado (linha contínua). 

 

Os dados brutos obtidos produziram pares (ℎ, 𝑣𝑠) que são utilizados para determinar  �̇� e 𝜏𝑏. 

Para se avaliar �̇� (Equação 1), os conjuntos de pontos de cada inclinação foram ajustados para funções 

contínuas. Baseado na solução analítica para o escoamento permanente e uniforme em canal 

retangular de um fluido com modelo reológico Herschel-Bulkley [Coussot (1994)], a função de lei de 

potência foi escolhida como função de ajuste (Figura 06.a), na forma 𝑣𝑠(ℎ) = 𝐴𝑖ℎ
𝐵𝑖 , sendo 𝐴𝑖 e 𝐵𝑖 

as constantes de ajuste para série de dados de cada inclinação 𝜃𝑖. O cálculo das taxas de deformação 

foi realizado apenas nas faixas experimentais de ℎ da respectiva inclinação. Para mais informações 

acerca da metodologia, consultar [Sáo et al. (2021)]. 

Finalmente, a curva de fluxo produzida pela metodologia do canal inclinado é comparada com 

a curva de fluxo obtida via reometria clássica na Figura 06.b, com desvios de 8 a 12% na medida da 

tensão de cisalhamento. A boa estimativa da curva de fluxo indica que o escoamento permanente e 

uniforme em canal inclinado é um escoamento viscométrico e que o aparato experimental pode ser 

usado como um reômetro alternativo, resguardada a precisão necessária para a curva de fluxo. Dessa 

maneira, centros com poucos recursos e que desejam caracterizar a reologia de fluidos podem aplicar 

a técnica apresentada, que se mostra de relativo baixo custo e simples por requerer apenas medidas 

de profundidade normal e velocidade superficial. 

 

Dispositivo 03: PLANO INCLINADO EM CONJUNTO COM A TÉCNICA SPACE-TIME 

IMAGE VELOCIMETRY (STIV) 

Estudos de caracterização reológica demonstram a natureza não-Newtoniana dos materiais 

encontrados em movimentos de massa [Ancey (2007)] e, particularmente, identificam a presença da 

tensão limite de escoamento, caracterizando a ocorrência de regiões cisalhadas e não cisalhadas 

(plug). Em função da necessidade do desenvolvimento de modelos que sejam capazes de bem 

descrever o comportamento de escoamentos com superfície livre de natureza não-Newtoniana, usa-

se, geralmente, modelos de abordagem integral e baseados na teoria da lubrificação [Freydier (2017)].  

Entretanto, o conhecimento do perfil de velocidade ao longo da profundidade do escoamento, e o 

comportamento nas interfaces de cisalhamento e não cisalhamento continua reduzido, de forma que 

dados experimentais, bem medidos e documentados, do campo de velocidade se mostram necessários 

para evidenciar a real natureza desses escoamentos [Andreini et al. (2012)]. 

Assim, o conteúdo desta Seção está atrelado à caracterização experimental, via técnica de 
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medição baseada no método STIV (Space Time-Image Velocimetry) [Fujita et al. (2007)], do perfil de 

velocidade ao longo da profundidade de escoamento de natureza viscoplástica evoluindo em canal e 

à medição dos alcances (runout) de frentes advindas de dam break a partir de aparato experimental 

desenvolvido especialmente para esse fim. O aparato experimental consiste do Dispositivo 2 

apresentado na Seção anterior. Para as análises propostas, o canal foi mantido em inclinação de 10° 

e 4 (quatro) configurações de escoamento, em regime permanente e uniforme, foram conduzidas 

(vazões de variando de 0,20 L/s a 0,87 L/s). Os experimentos foram realizados com gel de carbopol 

(concentração mássica de 0,13%). A curva de fluxo do fluido foi obtida a partir de um reômetro 

(Brookfield R/S) com o sistema coaxial e spindle CC-45. 

Para obtenção do perfil de velocidade do escoamento em canal de laboratório, foi montado 

um sistema composto por um gerador de plano laser (com potência de 2,5 W e luz de cor verde - 532 

nm). O plano de luz foi colocado paralelamente ao escoamento na região central do canal e a partir 

de uma câmera ultra-rápida, posicionada lateralmente ao canal, foi possível a obtenção de imagens 

do escoamento. Microesferas de vidro constituíram os traçadores empregados e serviram como 

elemento de rastreio quando do emprego da técnica de velocimetria. Os vídeos obtidos foram 

avaliados quadro a quadro, segundo elevada taxa de captura e, via Matlab e algoritmo próprio, obteve-

se a imagem STI (Space Time-Image) para diferentes profundidades do canal (Figura 07).  

 
Figura 07: Método de velocimetria empregado (esquerda) e perfis de velocidade medidos (direita). 

 

A partir dos sistemas de medição implantados e pelo desenvolvimento de um algoritmo 

próprio baseado no método STIV, foi possível definir uma metodologia simples e acessível para a 

obtenção de perfis de velocidade ao longo da altura de escoamentos de fluidos viscoplásticos. Os 

resultados dos perfis de velocidade foram satisfatórios com erros inferiores a 10%, a partir do modelo 

teórico em considerando efeito de deslizamento no fundo como referência.  

Para o desenvolvimento e implementação de experimentos de ruptura de barragem foi 

construído um aparato experimental capaz de simular abertura de comporta e permitir a geração de 
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escoamentos característicos de dam break. O aparato de dam break consiste em um plano inclinado 

com controle de abertura de comporta e inclinação do plano. Testes com gel de carbopol de 2 (duas) 

composições foram realizados sobre o plano considerando 2 (inclinações), e a partir da geração de 

imagem espaço-temporal do escoamento foi possível a definição do alcance das frentes. 

 

Figura 08: Evolução espaço-temporal das frentes viscoplásticas produzidas 

 

Ao analisar os resultados da Figura 08 verifica-se claramente o efeito da inclinação e da 

reologia do fluido, de forma que maiores alcances e velocidades foram encontrados para os fluidos 

de menores propriedades reológicas, enquanto o aumento da inclinação do canal possibilitou aumento 

dos alcances verificados. O uso da imagem STI possibilitou uma identificação precisa e com alta 

resolução da frente nos diferentes momentos do ensaio, possibilitando análises mais refinadas acerca 

da evolução inicial do escoamento quando da abertura da comporta. 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos conjuntos experimentais elucidados neste artigo e capazes de simular 

escoamentos de natureza viscoplástica em plano e canal inclinado, foi possível a obtenção rigorosa 

de parâmetros reológicos (tensão limite de escoamento, viscosidade aparente - esta não explorada 

neste artigo, e curva de fluxo) e característica da dinâmica (perfil de velocidade e leis de alcance) de 

fluxos dessa natureza. Ainda que equipamentos específicos estejam disponíveis para as avaliações 

mostradas, o uso de dispositivos como os apresentados neste artigo, os quais são caracterizados por 

medições afinadas, de elevada acurácia e com equipamentos de alta performance, validam seu 

emprego para o fim proposto e demonstram a possibilidade de resultados de elevado rigor. Ademais, 

viabilizam sua reprodução, possibilitando que propriedades reológicas e características da dinâmica 

de escoamentos viscoplásticos sejam mais difundidos e avaliados em centros acadêmicos com 

menores recursos, quando eventualmente solicitados. 
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