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“... A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de 

resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo.” 

 

Albert Einstein (1879 – 1955). 
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RESUMO 

 

 

 

A metodologia aplicada para análises de estabilidade em barragens, sobretudo no que diz 

respeito à análises considerando eventos sísmicos, vem sendo cada dia mais aplicada no 

estudo de projetos de barragens de mineração, sobretudo pelo fato dos últimos acidentes 

ocorridos com este tipo de estrutura, os quais têm sido apontados como eventos 

relacionados à liquefação. Desta forma, os gatilhos de liquefação devem ser considerados 

de maneira mais conservadora ou mais precisa para as análises de estabilidade. É comum 

observar nos projetos de barragens no Brasil, a adoção de coeficientes sísmicos sugeridos 

em normas brasileiras e elaboração de análises de estabilidade pseudo-estáticas em 

softwares de geotecnia. Porém os coeficientes aplicados pelas empresas de projeto, 

podem estar aquém de uma determinada região; seja pelo fato de haver sismos naturais, 

sismos induzidos ou mesmo tráfego de equipamentos que podem causar vibrações em 

uma determinada estrutura, levando ao colapso. Esta dissertação tem como objetivo 

avaliar o desempenho de uma barragem de rejeitos perante os impactos ocasionados por 

detonações de rochas promovidas em uma mina à céu aberto localizada próxima à 

barragem. Os resultados de análises de estabilidade gerados, mostraram que o fator de 

segurança da barragem de rejeito em estudo foi superior aos estabelecidos pelas normas 

e critérios de projetos brasileiros. Além disso, os valores de aceleração de partícula 

registrados por sismógrafos instalados na barragem permitiram a classificação das 

detonações como Intensidades Instrumentais de nível VI, associadas a danos potenciais 

leves. 

 

 

 

Palavras chave: Geotecnia de Barragens; Modelagem Numérica, Análises Sísmicas, 

Análise de Desempenho
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ABSTRACT 

 

 

 

The methodology applied for stability analysis in dams, especially with regard to the 

analysis considering seismic events, is being increasingly applied in the study of mining 

dam projects, especially because of the recent accidents that have occurred with this type 

of structure, which have been pointed as events related to liquefaction. Thus, liquefaction 

triggers should be considered more conservatively or more accurately for stability 

analyses. It is common to observe in dam projects in Brazil, the adoption of seismic 

coefficients suggested in Brazilian standards and the preparation of pseudo-static stability 

analysis in geotechnical software. However, the coefficients applied by the design 

companies may be below a certain region; either because of natural earthquakes, induced 

earthquakes or even equipment traffic that may cause vibrations in a certain structure, 

leading to collapse. This dissertation aims to evaluate the performance of a tailings dam 

against the impacts caused by rock detonations in an open pit mine located near the dam. 

The results of the stability analyses generated showed that the safety factor of the tailings 

dam under study was higher than those established by Brazilian standards and design 

criteria. In addition, particle acceleration values recorded by seismographs installed in the 

dam allowed the classification of the detonations as level VI Instrumental Intensities, 

associated with mild potential damage. 

 

 

 

Key words: Dam Geotechnics; Numerical Modeling, Seismic Analysis, Performance 

Analysis.  
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                                                                             CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A história da mineração no Brasil se inicia no século XVII como atividade 

socioeconômica através dos bandeirantes nas suas expedições (entradas e bandeiras), 

onde buscavam no interior do território metais nobres e pedras preciosas. As áreas 

vasculhadas por estas expedições pertenciam à Capitania de São Paulo (século XVIII), 

que depois foram desmembradas como Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais (Fernandes, 

2015). 

 

O setor mineral no Brasil, gera aproximadamente 200 mil empregos, exportando 

aproximadamente US$ 50 bilhões por ano, o que torna o país uma potência mineral em 

diversos segmentos como por exemplo o minério de ferro e o ouro (IBGE, 2019).  

 

Um dos principais desafios da mineração é a gestão dos resíduos gerados do 

processamento mineral. Basicamente, as atividades de uma mineração de ouro, 

constituem-se em: i) lavrar o minério, ou seja, extraí-lo do seu local de origem na cava 

(seja céu aberto ou subterrânea); ii) processamento de beneficiamento mineral, o qual 

ocorre através de segregações físicas e químicas, para conseguir o produto final com a 

qualidade desejada. Durante estes processos, são gerados 2 tipos de resíduos, sendo o 

primeiro resíduo o estéril (rocha ou solo sem valor econômico) gerado no processo de 

lavra. Após o processamento mineral do material (solo ou rocha) definido como minério 

geram-se os rejeitos.  

 

Para que seja possível uma cadeia produtiva em uma mineração, devem ser seguidas as 

legislações vigentes, sobretudo no âmbito socioambiental. As últimas tragédias, humana 

e ambiental, decorrentes da ruptura das barragens da empresa Samarco S.A em Mariana 

(2015) e da empresa Vale em Brumadinho (2019), além dos garimpos ilegais, sobretudo 
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na Amazônia, tem denegrido a imagem do setor perante a sociedade. 

 

Sendo assim, o modo final de disposição dos resíduos da mineração deve ser gerenciado 

de forma eficaz, com técnicas mais modernas e preferencialmente com a redução do 

aporte de água nos resíduos. Estas técnicas ajudariam a modificar a maneira tradicional 

de disposição dos resíduos, adotada em grande parte das minerações, em estruturas 

geotécnicas (pilhas de estéril e barragens de rejeito). 

 

Os últimos acidentes ocorridos com barragens de rejeito, no Brasil, têm demonstrado que 

um dos principais modos de falha que levam à ruptura é o fenômeno da liquefação. Este 

fenômeno é responsável por modificar o comportamento de uma massa de solo, 

reduzindo-se as tensões efetivas entre os grãos e levando esta massa a se comportar como 

um líquido. Tal fenômeno pode ser desencadeado por um ou uma associação de gatilhos 

(um processo que inicia o fenômeno), sendo que, estes precisam ser bem definidos 

durante as fases de projeto de uma estrutura geotécnica. 

 

Sendo assim, tornam-se importante as análises de estabilidade considerando-se abalos 

sísmicos, sejam eles naturais ou induzidos, em estruturas geotécnicas, de modo a realizar 

a análise de estabilidade de uma barragem frente a estes mecanismos de gatilho. Estes 

gatilhos da liquefação geralmente divididos em dinâmicos ou estáticos, são responsáveis 

por carregamentos monotônicos e cíclicos, respectivamente, os quais podem ser causados 

por eventos naturais ou induzidos, como por exemplo sismos naturais, detonações em 

cavas, carregamento por máquinas pesadas, dentre outros.  

 

2.  OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO 

 

O principal objetivo desta dissertação é avaliar o desempenho de uma barragem de 

rejeitos, perante às vibrações causadas no seu maciço e fundação, devido aos desmontes 

de rocha realizados em uma mina à céu aberto, localizada próxima à barragem de rejeitos. 

A análise de desempenho engloba a realização de análises de estabilidade através de 

modelagem numérica, pelo software Slide v6.0 da Rocscience, utilizando acelerações de 

partícula reais que chegam no maciço da barragem, monitoradas por sismógrafos 

instalados no maciço da barragem durante os desmontes  
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A partir dos resultados de aceleração de partícula obtidos por sismógrafos, serão 

realizadas análises de estabilidade em condições normais e em condições pseudo-

estáticas. Para as condições pseudo-estáticas, serão observados 2 cenários, onde o 

primeiro cenário será representado por acelerações de partículas sugeridas em normas 

brasileiras e o segundo cenário representará a condição real obtida pelos sismógrafos. 

 

Além das análises de estabilidade, serão avaliados o desempenho da instrumentação 

geotécnica (piezômetros e marcos superficiais topográficos) presente na barragem, onde 

serão comparadas as leituras realizadas antes e após os desmontes de rocha da mina.  

 

Complementarmente a este trabalho, serão avaliadas as normas brasileiras que abordam 

análises de estabilidade considerando eventos sísmicos, bem como, aquelas normas que 

definem acelerações de partículas que devem ser adotadas para projetos de engenharia, 

de modo a confrontar os resultados obtidos por meio dos sismógrafos instalados na 

estrutura e das análises de estabilidade geradas pela modelagem numérica. 

 

Salienta-se que o objetivo deste estudo não é análise de susceptibilidade à liquefação da 

estrutura. 

 

3.  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho é composto por 6 capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma introdução 

geral do tema mineração e estruturas geotécnicas. No Capítulo 2 é abordada uma revisão 

bibliográfica à cerca das normas brasileiras e critérios de projeto para obras de engenharia 

considerando sismos, bem como, alguns conceitos sobre liquefação e sismologia, 

seguidos de alguns casos históricos de rupturas de barragens. 

 

No Capítulo 3 é apresentado uma descrição sucinta da Barragem do Vené, estrutura 

geotécnica de estudo deste trabalho, além de abordar algumas características geológico-

geotécnicas da barragem e dos rejeitos da Mineração Aurizona, localizada no município 

de Godofredo Viana, estado do Maranhão. 
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O Capítulo 4 apresenta os parâmetros sísmicos avaliados, a instrumentação geotécnica da 

barragem e a interpretação de dados obtidos pelos instrumentos. 

 

No Capítulo 5, é apresentada a modelagem numérica da Barragem do Vené, utilizando o 

software Slide v6.0 (Rocscience), os parâmetros geotécnicos e de carregamentos adotados 

para análises pseudo-estáticas e os resultados da modelagem, demostrando os Fatores de 

Segurança encontrados. 

 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões finais dos trabalhos e algumas sugestões para 

pesquisas futuras à cerca do tema. 
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                                                                             CAPÍTULO 2 

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE SISMOLOGIA 

Conhecidos popularmente pelo termo terremoto, os sismos, são fenômenos que causam 

vibrações na superfície terrestre. Naturalmente os sismos podem ocorrer de diversas 

maneiras, sendo a mais comum e perceptível a resultante de movimentos das placas 

tectônicas, os sismos interplacas ocorrem nas zonas fronteiriças das placas tectônicas e 

são dependentes da maneira como estas se movimentam. Outra forma de explicação 

destes fenômenos é a Teoria da recuperação elástica (elastic rebound theory) que associa 

a ocorrência dos sismos a processos sucessivos de acumulação e liberação de energia no 

interior do maciço rochoso adjacente à falha, sendo a energia liberada propagada sob a 

forma de ondas sísmicas.  

 

De acordo com Monteiro (2007), a sismologia é a ciência responsável pelos estudos das 

causas e mecanismos de propagação das ondas sísmicas, bem como a determinação dos 

parâmetros que caracterizam a propagação destas ondas nas camadas que compõem as 

estruturas da Terra. Segundo Shearer (2009), a teoria da propagação elástica das ondas, 

foram desenvolvidas inicialmente por Poisson, Cauchy, Stokes e Rayleigh. 

  

Durante um evento sísmico, diferentes tipos de ondas são geradas, sendo classificadas em 

2 (duas) categorias: i) ondas de corpo: Ondas P e Ondas S, as quais se propagam no 

interior da Terra; ii) ondas de superfície: Ondas Love e Ondas Rayleigh, sendo que estas 

propagam-se nas proximidades da superfície dos maciços rochosos e terrosos. Os 

movimentos de partículas produzidos por estes diferentes tipos de onda são retratados na 

Figura 2.1.1. 

 

Segundo Loayza (2009) as ondas P, denominadas também de ondas primárias, 

longitudinais ou compressionais são semelhantes às ondas sonoras e se propagam através 

de compressões e dilatações de um meio sólido, líquido ou gasoso. As ondas P, são mais 

rápidas e são responsáveis pela geração de vibrações de partículas na direção da sua 

propagação. 
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Ondas S fazem as partículas vibrarem na direção perpendicular à sua trajetória de 

propagação, sendo chamadas também de ondas transversais, secundárias ou de 

cisalhamento (Loayza, 2009). 

 

Figura 2.1.1: Movimentos de partículas gerados por diferentes tipos de ondas – Kramer (1996). 

 

 

Os processos de reflexão e refração de ondas de corpo nas interfaces de camadas com 

diferentes densidades na crosta terrestre resultam nas ondas de superfície. Nesse contexto, 

tais processos ocorrem com maior intensidade em sismos pouco profundos, sendo que os 

movimentos produzidos por ondas de superfície, geralmente, estão restritos a 

profundidades inferiores a 30 km (Collantes, 2013). Em relação às ondas Love, Castilho 

(2017) descreve estas como ondas de superfícies mais rápidas que fazem as partículas 

vibrarem na direção normal à propagação da onda. Segundo o mesmo autor as ondas 
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Rayleigh geram movimentos elípticos de partículas superficiais, tal qual as ondas geradas 

nos oceanos. Os tremores e a maior parte do poder destrutivo de terremotos são 

consequências das ondas Rayleigh, tal fato é justificado devido à propagação desta onda 

ocorrer mais próxima à superfície onde estão assentadas as obras de engenharia, além 

disso, ela sofrerá uma menor atenuação (perda de energia com a distância de propagação). 

 

Um sismo pode ter sua intensidade mensurada qualitativamente classificando a 

severidade do movimento provocado pelo fenômeno em uma determinada região, sendo 

considerados os efeitos vivenciados por pessoas e observados no ambiente como objetos, 

estruturas e natureza. Trata-se de classificações subjetivas, sendo a mais utilizada a de 

Mercalli Modificada (MMI), dividida em 12 classes, onde a menor, classe I, considera 

que o Tremor não foi percebido e as maiores, Classe X – Desabamentos. Danos severos 

a moderados em pontes, túneis, barragens e ferrovias, Classe XI – Distúrbios permanentes 

no solo, XII - Danos quase totais.  

 

Já magnitude de um sismo trata-se de uma medida quantitativa associada à energia 

liberada pelo fenômeno, esse parâmetro é estimado a partir da máxima amplitude dos 

deslocamentos registrados em estações sismográficas instaladas no sítio analisado. A 

magnitude pode ser classificada na escala Richter, nesse caso conhecida como magnitude 

local, ML, sendo está baseada em uma escala logarítmica (cada nível da escala 

corresponde à uma variação de 10 vezes na amplitude do movimento registrado). Outra 

forma de estimativa da magnitude é baseada na obtenção do momento sísmico, M0, sendo 

este utilizado na definição da magnitude de momento, Mw, proposta por Hanks e 

Kanamori (1979 apud Collates, 2013). O momento sísmico, M0, é um parâmetro que 

mede a energia total liberada durante um sismo, contudo, apenas a energia que propaga 

pelo subsolo será medida pelos sismógrafos ocorrendo perdas durante o movimento. 

Atualmente essa proposta tem sido adotada na estimativa da magnitude de terremotos 

mais intensos, devido ao fato de não possuir a limitação de saturação como ocorre em 

outras escalas.  

 

Os efeitos provocados por sismos necessitam de parâmetros quantitativos para ser 

avaliados, sendo necessária a identificação das características mais relevantes para 

substanciar as análises e projetos de engenharia. Nesse contexto, os deslocamentos, 
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velocidade ou acelerações seriam os parâmetros básicos de interesse. 

 

Tanto a magnitude local (ML) quanto a magnitude momento (Mw) representam uma 

estimativa da energia do evento sísmico, já a aceleração de pico (peak ground 

acceleration, PGA) está relacionada a intensidade do movimento do terreno em uma 

determinada área geográfica a partir de registros sismográficos desta área objeto de 

estudo. Os danos provocados por sismos estão mais associados ao movimento do terreno 

do que propriamente à magnitude do evento, fato que justifica a utilização dos parâmetros 

PGA, aceleração horizontal de pico (peak horizontal acceleration, PHA) e velocidade 

horizontal de pico (peak horizontal velocity, PHV) como balizadores em códigos de obras 

e mapas de ameaça sísmica. Sendo o parâmetro PHV menos utilizado devido a sua menor 

sensibilidade a ondas com altas frequências, nesses casos a PHA torna-se mais precisa 

para a estimativa do dano do movimento. Já o deslocamento de pico é menos utilizado, 

sendo indicado apenas para movimentos de baixas frequências.  

 

Os efeitos dos sismos estão associados à amplitude do movimento que por sua vez é 

influenciada pela frequência, a forma como a amplitude é distribuída entre diferentes 

valores de frequências é descrita pelo conteúdo de frequências.  Essa variação de 

amplitudes em relação à frequência é demonstrada pelo espectro de amplitudes de 

Fourier. Esse espectro de amplitudes pode ser estimado por meio de calibração de um 

modelo baseado na origem do sismo, trajetória das ondas e comportamento do sítio.  

 

O espectro de amplitudes é, geralmente, abordado segundo análises estatísticas sendo 

utilizado o parâmetro espectro de potência, ou função densidade de espectro de potência, 

G(ω). Trata-se de um parâmetro utilizado para descrever um sismo como um processo 

aleatório estacionário, sendo estimado pela equação 2.1. 

 

𝐺ω =
𝑐𝑛

2

𝜋𝑡𝑑
      (2.1) 

 

Sendo td o tempo de duração do sismo, cn a amplitude do enésimo harmônico da série de 
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Fourier e ω a frequência circular (ω = 2πf). 

 

O espectro de resposta representa a máxima resposta de um determinado sistema com um 

grau de liberdade (single degree of freedom, SDOF), para um movimento do terreno em 

particular, considerando a frequência natural (ω) e a razão de amortecimento (SDOF) 

deste sistema.  

 

A vibração correspondente ao valor máximo do espectro de amplitudes de Fourier tem 

seu período denominado como período predominante. Sendo este mais um parâmetro 

utilizado na descrição do conteúdo de frequências.  

 

Os ciclos de carregamento e descarregamento resultantes de um sismo afetarão 

diretamente na perda de resistência e na degradação da rigidez de um determinado 

sistema. Segundo Loayza (2009) um movimento de curta duração pode não produzir uma 

resposta com elevado potencial de dano, por outro lato, um movimento com amplitude 

moderada, mas que apresente longa duração pode produzir ciclos de carregamentos e 

descarregamentos que resultem em um dano substancial. Isso se deve a associação entre 

a duração do movimento e o tempo necessário para a liberação da energia de deformação 

acumulada.  

Nesse contexto, diversos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de avaliar a 

influência da duração do sismo no potencial de dano, sendo o mais utilizado na engenharia 

o método do intervalo de duração (bracketed duration). Nesse método, assume-se que o 

intervalo de duração é o tempo entre o primeiro e último valor de ultrapassagem 

considerando um valor de aceleração pré-determinado, usualmente, igual a 0,05g. 

 

2.2 NORMAS BRASILEIRAS PARA EVENTOS SÍSMICOS 

 

As Normas Brasileiras, denominadas NBR são elaboradas por Comissões de Estudo 

Especiais (CE) formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização.  

 

No contexto de normatizações e orientações nacionais serão apresentadas normas da 
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ABNT que abordam estudos sísmicos e/ou de vibração de terreno, e considerações da 

Eletrobrás, que propõem em sua obra “Critério de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas” 

valores de acelerações de partículas para análises de estabilidade pseudoestáticas. 

 

As breves considerações apresentadas neste capítulo servirão de base para a avaliação dos 

resultados obtidos pela instrumentação e análises pseudoestáticas executadas durante o 

trabalho. 

 

2.2.1 NBR 13.028:2017 – Elaboração e apresentação de projetos de barragens para 

a disposição de rejeitos  

 

A ABNT NBR 13028 é intitulada: Mineração – Elaboração e apresentação de projeto de 

barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água – 

Requisitos (ABNT, 2017). Esta norma encontra-se na sua terceira edição, sendo publicada 

em novembro de 2017 a sua última atualização. 

 

Esta Norma especifica os requisitos mínimos para elaboração e apresentação de projetos 

de barragens de mineração, incluindo as barragens para disposição de rejeitos de 

beneficiamento, contração de sedimentos gerados por erosão e reservação de água em 

mineração, visando atender às condições de segurança, operacionalidade, economicidade 

e desativação, minimizando os impactos ao meio ambiente (ABNT, 2017). 

 

Durante a elaboração de um projeto de barragem, seja para construção de um dique de 

partida ou alteamento de barragem, é obrigação das empresas projetistas seguirem os 

requisitos definidos na NBR 13028:2017. Dentro destes requisitos, devem ser 

apresentados no projeto alguns itens, recebendo destaque os relacionados a seguir. 

 

• Estudos tecnológicos e caracterização física dos rejeitos. 

• Caracterização química dos rejeitos. 

• Estudos locacionais. 

• Estudos hidrológicos e hidráulicos. 

• Estudos geológico-geotécnicos. 

• Geologia regional e local. 



11 

 

• Fundações. 

• Materiais de construção. 

• Estudos sísmicos. 

 

Em relação ao último item citado acima (Estudos sísmicos), tema principal a ser abordado 

neste estudo, a norma descreve da seguinte forma: 

“Os estudos sísmicos devem avaliar o potencial de sismicidade na área de 

implantação da barragem, com base em bibliografia, incluindo normas existentes 

e registros. Recomenda-se, para as etapas iniciais de estudo, a utilização do 

critério sugerido pela Canadian Dam Association (CDA), que indica a adoção da 

aceleração da gravidade resultante do Sismo Máximo Provável (MCE – 

Maximum Credible Earthquake) para análise pseudoestáticas.” (ABNT, 2017) 

 

Ainda neste sentido, a NBR 13028:2017 aborda o tema da Estabilidade Física da 

estrutura, sendo apresentada uma tabela indicando os fatores de segurança (FS) mínimos 

para barragens de mineração. Nesta norma, cuja indicação é apresentada na Tabela 2.2.1, 

é definido um fator de segurança mínimo igual a 1,1 para solicitação sísmica, com a 

condição de nível máximo do reservatório. 

 

Tabela 2.2.1: Fatores de segurança mínimos para barragens de mineração (ABNT, 2017). 
 

Fase  Tipo de ruptura Talude FS mínimo 

Final de construção a Maciço e fundações Montante e jusante 1,3 

Operação com rede de fluxo em 

condição normal de operação, 

nível máximo do reservatório 

Maciço e fundações Jusante 1,5 

Operação com rede de fluxo em 

condição extrema, nível máximo 

do reservatório 

Maciço e fundações Jusante 1,3 

Operação com rebaixamento 

rápido do nível d’água do 

reservatório 

Maciço Montante 1,1 

Operação com rede de fluxo em 

condição normal 
Maciço 

Jusante 1,5 

Entre bermas 1,3 

Solicitação sísmica, com nível 

máximo do reservatório 
Maciço e fundações Montante e jusante 1,1 

a Etapas sucessivas de barragens alteadas com rejeitos não podem ser analisadas como “final de 

construção”, devendo atender aos fatores de segurança mínimos estabelecidos para as condições 

de operação. 
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Quanto aos sistemas de monitoramento, a norma orienta sobre instrumentação de controle 

mínima a ser adotada em barragens para medições de vazões de drenagem interna, níveis 

de água e poropressão no interior do maciço da barragem e sua fundação, além de 

instrumentos para medidas de deformações. No quesito de estudos sísmicos pode se 

destacar a existência da seguinte orientação: “estabelecer critérios de avaliação e 

segurança periódica com base no monitoramento que deve ser baseado nos potenciais 

modos de falha identificados no projeto de cada barragem.” (ABNT, 2017) 

 

Sendo assim destacada, a importância da identificação de potenciais modos de falha 

associados à sismos naturais e/ou induzidos por detonações.  

 

2.2.2 NBR 15.421:2006 – Projeto de estruturas resistentes a sismos - Procedimento 

 

A NBR 15421:2006 - Projeto de estruturas resistentes a sismos – Procedimento (ABNT, 

2006). É válido salientar que o foco principal desta norma é referente “à verificação da 

segurança das estruturas usuais da construção civil, relativamente às ações de sismos e 

os critérios de quantificação destas ações e das resistências a serem consideradas no 

projeto das estruturas de edificações”. Ademais esta norma é aplicada a estruturas e peças 

estruturais de construção civil, não sendo aplicada estruturas especiais, tais como pontes, 

viadutos, obras hidráulicas, silos, tanques, torres e outros. 

 

A utilização desta norma neste trabalho, é com o intuito de apresentar a zona sísmica da 

região de estudo, para demonstrar as aplicações usualmente utilizadas pelas empresas de 

projeto para definição de solicitações sísmicas em análises pseudoestáticas. Usualmente 

as empresas de projetos de barragens de rejeito, pilhas de estéril e outras estruturas 

geotécnicas de mineração aplicam a aceleração da gravidade referente a zona sísmica 

desta norma. 

 

A Figura 2.2.1 apresenta um mapa de zoneamento sísmico brasileiro, retirado da NBR 

15421:2006. Neste mapa, são definidas cinco zonas sísmicas que são estabelecidas de 

acordo com a variação da aceleração sísmica horizontal característica, ag, normalizada 

para terrenos de classe B (rocha, conforme definição que consta na própria norma). O 

ponto em vermelho no norte do estado do Maranhão, indica a região aproximada de onde 
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está situada a barragem de rejeito, objeto de estudo deste trabalho, denominada Barragem 

do Vené, situada no município de Godofredo Viana, Maranhão. 

 

 

Figura 2.2.1: Mapa de aceleração sísmica horizontal características no Brasil para terrenos da 

classe B (“Rocha”). (ABNT, NBR 15421:2006 - Modificado). 

 

Observando-se o mapa da Figura 2.2.1, é possível avaliar que a maior porção do território 

brasileiro se encontra nas Zonas 0 e 1, coincidindo com as regiões onde estão localizadas 

grande parte das empresas de mineração do país. A partir dessa premissa, em alguns 

projetos para estruturas geotécnicas, são adotadas as acelerações destas duas “zonas 

sísmicas” para análises simplificadas de estabilidade pseudoestáticas. Nesse contexto, 

vale ressaltar que a norma é proposta para estruturas usuais de construção civil, ou seja, 

as orientações são extremamente simplificadas e indicadas para obras que possuem 

limitações de orçamento e riscos e incertezas associados relativamente inferiores a 
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estruturas geotécnicas, tais como as barragens de rejeito e pilhas de estéril. A adoção dos 

parâmetros constante nesta NBR, como os valores de ag seriam aceitáveis apenas em 

condições de análises de pré-projetos.  

 

Torna-se importante ressaltar que as características da região em estudo influenciarão as 

características fundamentais para análises sísmicas, tais como as frequências e duração 

do movimento do terreno. Podendo-se destacar com fatores intervenientes nas análises a 

geometria da fonte do sismo, as propriedades das camadas de subsolo, a topografia do 

terreno e características associadas ao sismo. Reconhecendo parte destas influências a 

NBR 15421:2006, traz um sistema simplificado de caracterização de subsolo para as 

camadas superficiais do terreno (30 metros superiores) denominado como Classe do 

Terreno, utilizando até o Nspt (número de golpes do ensaio SPT, Standard Penetration 

Test) para auxiliar nessa classificação.  

 

A NBR 15421:2006 menciona que “Um estudo sismológico e geológico específico para 

a definição de ag pode ser opcionalmente efetuado para o projeto de qualquer estrutura”, 

lançando, assim, a responsabilidade sobre o engenheiro projetista de solicitar estudos 

detalhados para estruturas ditas convencionais. Neste documento, ainda é mencionada a 

exigência de avalições específicas na determinação da classe do terreno para solos 

classificados como solos vulneráveis à ação sísmica como solos “liquefazíveis”. 

 

A norma ainda trata de questões relacionadas a categorização das estruturas para a análise 

sísmica, requisitos sísmicos para as estruturas de prédios, dentre outras considerações 

sobre as análises. 

 

 

2.2.3 NBR 9653:2018 – Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de 

explosivos nas minerações em áreas urbanas 

 

Esta norma brasileira encontra-se na sua terceira edição, sendo a última atualização 

publicada em maio de 2018. É intitulada como Guia para avaliação dos efeitos 

provocados pelo uso de explosivos nas minerações em área urbanas. 
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O objetivo desta norma é especificar metodologia para redução dos riscos ligados ao 

desmonte de rocha com utilização de explosivos em indústrias de mineração e construção 

em geral, estabelecendo alguns parâmetros para promover a segurança de populações que 

vivem próximas a estes locais, no que se refere aos danos estruturais e procedimentos 

recomendados quanto à resposta humana.  

 

Trata-se de um guia aplicado às emissões de ruídos impulsivos, vibrações pelo terreno e 

lançamento de fragmentos de rocha decorrentes do desmonte de maciços por explosivos 

(ultralançamento). A utilização da norma também é recomendada como referência para 

avaliações dos efeitos físicos provocados pelos desmontes de rocha com uso de 

explosivos em cavidades naturais subterrâneas, em situações de ausência de estudos 

específicos. 

 

Os principais requisitos de avaliação da referida norma, são basicamente três, também 

transcritos aqui conforme definido por essa norma. 

 

• Ultralançamento:  o lançamento de fragmentos de rocha não pode ocorrer além 

da área operacional do empreendimento, respeitadas as normas internas de 

segurança referente à operação de desmonte; 

• Pressão acústica: A pressão acústica, medida além da área de operação, não pode 

ultrapassar o valor de 100 Pa, o que corresponde a um nível de pressão acústica 

de 134 dBL pico; 

• Velocidade de vibração de partícula de pico: os riscos de ocorrência de danos 

induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico devem ser avaliados 

levando-se em consideração a magnitude e frequência de vibração de partícula. 

 

Os limites para velocidade de vibração de partícula de pico acima dos quais podem 

ocorrer danos induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico são indicados na 

Tabela 2.2.2, ou podem ser estimados graficamente da Figura 2.2.2 apresentadas a seguir. 
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Tabela 2.2.2: – Limites de velocidade de vibração de partículas de pico por faixas de frequência 

- (ABNT - NBR 9653:2018). 

Faixa de frequênciaa Limite de velocidade de vibração de partículas de pico 

4 Hz a 15 Hz Iniciando em 15 mm/s, aumenta linearmente até 20 mm/s 

15 Hz a 40 Hz Acima de 20 mm/s, aumenta linearmente até 50 mm/s 

Acima de 40 Hz 50 mm/s 
a Para valores de frequência abaixo de 4 Hz, deve ser utilizado como limite o critério de 

deslocamento de partícula de pico de no máximo 0,6 mm (de zero a pico). Nota 1Hz 

corresponde a uma oscilação por segundo. 

 

 

 

Figura 2.2.2: Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partículas de pico 

por faixas de frequência – NBR 9653:2018. 

 

Conforme exposto na tabela e gráficos acima, esta norma estabelece os limites aceitáveis 

para velocidade de partícula, baseada na frequência alcançada pela velocidade de 

vibração de partícula. 

 

Ressalta-se que as normas que tratam especificamente de efeitos produzidos por sismos 

apresentadas tratam de orientações para obras civis convencionais, dessa forma, 

geoestruturas como barragens devem ser analisadas com estudos específicos para cada 

estrutura.  
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2.2.4 CRITÉRIOS DE PROJETO CIVIL DE USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

Devido à preocupação com a segurança de barragens, a privatização parcial do setor 

elétrico e com o intuito de manter o padrão de qualidade dos projetos de barragens 

hidrelétricas, a ELETROBRÁS, lançou em 2003 um documento denominado “Critérios 

de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas”, o qual foi iniciado em 1999 com o apoio do 

CBDB – Comitê Brasileiro de Barragens. 

 

O propósito deste documento é fornecer orientações ao estabelecimento de projetos com 

condições adequadas de qualidade técnica, segurança e custo. 

 

Especificamente o capítulo 10 deste documento faz uma tratativa ao dimensionamento 

das barragens de terra e enrocamento, e no subcapítulo 10.3, é abordado sobre Análise de 

Estabilidade ao Escorregamento, o qual será apresentado a seguir, conforme defino pelo 

documento. 

 

Especificamente no item 10.3.3 (Parâmetros e Considerações de Análise); o documento 

aponta que “a análise de estabilidade perante terremotos é rotineiramente considerada 

em zonas sísmicas e tem sido recomendada mesmo em zonas historicamente assísmicas, 

em virtude da possibilidade atualmente considerada de sismos induzidos pelo enchimento 

do reservatório da própria barragem, especialmente no caso de barragens de porte e 

reservatório importantes. 

 

Desta forma, o documento recomenda que sejam realizadas análise pseudoestática das 

condições da barragem face a sismos naturais ou induzidos, devendo adotar cargas 

sísmicas correspondentes a acelerações de 0,05g na direção horizontal e 0,03g na direção 

vertical. Ainda complementa que estes valores podem ser majorados, caso as condições 

geológico-estruturais do local sejam desfavoráveis. 

 

Assim no item 10.3.5 (Critérios de Aceitação) o documento considera como diretriz geral 

para fatores de segurança a definição utilizada pelo “U.S. Corps of Engineers – Design 

Manual EM – 1110-1-1902 – Stability of Earth and Rockfill Dams” com algumas 

considerações. A Tabela 2.2.3 abaixo corresponde ao apresentado no documento. 
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Tabela 2.2.3: Diretriz geral para fatores de segurança – (Eletrobrás, 2003 - modificado). 
 

Caso Coeficiente de 

Segurança 

Resistência ao 

Cisalhamento 

Observações 

 

Final de 

Construção 

1,3a Q ou Sb Taludes Montante e Jusante 

Rebaixamento 

Rápido 

1,1 a 1,3c R ou S Valor mínimo para solos 

dilatantes. Valor Máximo para 

solos que contraem no 

cisalhamento. 

Percolação 

Estável 

1,5 R ou S Talude Jusante 

Análise Sísmica 1,0 R ou S Taludes Montante e Jusante 
a Para barragens acima de 15m de altura sobre fundações relativamente fracas, usar fator de segurança 

mínimo de 1,4. 
b Em zonas em que não são antecipadas pressões neutras, usar resistência de ensaios S. 
c Nos casos em que o rebaixamento ocorre com frequência, considerar o coeficiente 1,3. 
d Para barragens assentadas sobre argilas saturadas, deve-se utilizar parâmetros de resistência não 

drenada (R). 
e Para o solo compactado da barragem deverá ser utilizada a envoltória de resistência de tensões totais 

dos ensaios (Q). 

 

 

2.3 ANÁLISE SÍSMICA 

 

Métodos pseudo-estáticos correspondem à uma extensão da Teoria do Equilíbrio Limite, 

onde é considerado o efeito sísmico, acrescendo forças estáticas adicionais, onde o 

módulo é obtido pelo produto do peso (W) da massa de um solo potencialmente instável 

por um coeficiente (k), denominado de coeficiente sísmico. A força estática pode ser 

decomposta na componente horizontal (Fh), equação 2.2 e na componente vertical (Fv), 

equação 2.3, com os respectivos coeficientes sísmicos.  

 

𝐹ℎ = 𝑘ℎ . 𝑊     (2.2) 

 

𝐹𝑣 = ±𝑘𝑣. 𝑊     (2.3) 

             

Conforme descrito por Day (2002), usualmente para as análises de estabilidade pseudo-

estáticas, são descartadas as componentes verticais de inércia, uma vez que esta provoca 

um efeito muito menor na estabilidade de um talude, e, na maioria dos casos os valores 

de acelerações de pico na componente horizontal são maiores do que a vertical. 

 

Duncan & Wright (2005), define coeficiente sísmico por meio da equação 2.4.  Onde aref: 
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aceleração de referência de pico; g: aceleração da gravidade e a/aref: multiplicador de 

aceleração. 

 

𝑘 =  
𝑎𝑟𝑒𝑓

𝑔
.

𝑎

𝑎𝑟𝑒𝑓
     (2.4) 

 

A aceleração de referência de pico (aref), representa a aceleração de pico na base do 

substrato rochoso subjacente à camada de solo (PGArock) ou na superfície de um talude 

(PGAsoil). 

 

Duncan & Wright (2005), fazem referências de metodologias adotadas para utilização de 

valores de aref e a/aref, além de indicar um fator de redução na resistência no solo, fatores 

de segurança mínimos e deslocamento tolerável. Essas metodologias podem ser 

observadas na Tabela 2.3.1.  
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 Tabela 2.3.1: Métodos sugeridos para análises pseudo-estáticas – DUNCAN & WRIGHT 

(2005). 

 
Referência Aceleração 

de 

Referência, 

aref 

Multiplicador 

de 

Aceleração 

a/aref 

Fator de 

Redução de 

Resistência do 

Solo 

Fator de 

Segurança 

Mínimo 

Deslocamento 

Tolerável 

Makdisi & 

Seed (1978) 

0,2g (M 

≅6,25) 
0,5 0,8 1,15 Aprox. 1,0 m 

Makdisi & 

Seed (1978 

0,75g 

(M≅8,25) 
0,2 0,8 1,15 Aprox. 1,0 m 

Hynes-

Griffin & 

Franklin 

(1984) 

PHArock 0,5 0,8 1,0 

0,30 m para a 

superfície de 

aterros; 0,15 m 

para a base de 

deslizamentos de 

aterros 

Bray et al. 

(1998) 
PHArock 0,75 

Recomendado 

o uso de 

forças 

conservadoras 

(por exemplo, 

residual) 

1,0 1 

Kavazanijan 

et al. (1997) 
PHAsoil 

0,17 se a 

análise de 

resposta é 

realizada 

0,8 para 

argilas 

totalmente 

saturadas ou 

sensitivas 

1,0 - 
0,5 se a 

análise de 

resposta não 

é realizada 
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2.4 CASOS HISTÓRICOS DE RUPTURA DE BARRAGENS ASSOCIADAS À 

 SISMOS 

 

2.4.1 BARRAGEM LOWER SAN FERNANDO 

 

A barragem Lower San Fernando, localizada no vale de San Fernando em Los Angeles, 

no estado da Califórnia/EUA, é um exemplo clássico na literatura como colapso pós-

sismo, ou seja, após o término da excitação promovida pelo sismo. O maciço de montante 

rompeu em 1971 após um sismo que atingiu o estado com uma intensidade de 9 pontos 

na escala Richter e epicentro à 13 km da barragem provocando na época a falta de 

abastecimento de água em até 80%, na cidade de Los Angeles. A crista da estrutura 

apresentou um rebaixamento de 9,0 metros após o deslizamento do talude de montante as 

Figura 2.3.1 e Figura 2.3.2 retratam a ruptura da barragem.  

 

 

Figura 2.3.1: Ruptura do talude de montante da barragem de San Fernando, Califórnia, 1971 

(LOAYZA, 2009). 

 

 
 

Segundo Duncan e Wright (2005) a barragem apresentava um fator de segurança 

imediatamente após o sismo igual a 1,4, calculado com parâmetros de resistência não-
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drenada. Após a redistribuição de poropressão e com a ocorrência de drenagem parcial, o 

fator de segurança caiu para 0,8, considerando a resistência pós pico. 

 

A Figura 2.3.2 apresenta a seção transversal da barragem após a ruptura (a) e uma 

reconstituição da seção anterior a ruptura, destacando a zona que sofreu liquefação (b). 

 

 

Figura 2.3.2: Barragem de San Fernando pós-falha e antes do sismo – Modificado de Seed et.al. 

(1988). 

 

2.4.2 LIQUEFAÇÃO INDUZIDA POR VIBRAÇÕES DE MÁQUINAS 

 

 

Em 24 de junho de 1987 uma barragem que permitia a rodovia Michigan Highway 94 

atravessar o lago Ackerman no estado de Michigan, EUA, foi rompida devido a uma 

campanha de sondagem sísmica sobre a barramento. A referida campanha, para a 

exploração de petróleo, foi promovida por um comboio de caminhões vibradores do tipo 

vibroseis. A vibração induzida por estes equipamentos se dá mediante uma placa 

vibratória que é pressionada contra o terreno e excitada por meio de um sistema de 

vibração excêntrico controlado. A frequência de vibração pode ser alterada durante a 

excitação, podendo variar entre 8 e 58 Hz ao longo de um tempo de 8 segundos, o 

comboio de investigação, no evento relatado, era composto por 6 caminhões que 

alinhados alcançavam 74 metros de comprimentos.  

A falha e as circunstâncias do evento são detalhadas no trabalho de Hryciw, Vitton e 

Thomann (1990). O gatilho da liquefação do solo do barramento se deu quando os 
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caminhos vibradores foram acionados na crista da barragem.  A Figura 2.3.3 ilustra a 

barragem antes e após a ruptura. A ruptura foi tão rápida que gerou uma onda no interior 

do lago de aproximadamente 4,5 m de altura, que cruzou o lago e destruiu um cais que 

existia nele.  

 
Figura 2.3.3: Ruptura de barramento no lago Ackerman. A) Imagem do barramento e do 

comboio de sondagem sísmica antes da ruptura; B) Imagem do barramento após a ruptura. 

(Hryciw, Vitton e Thomann, 1990). 
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                                                                             CAPÍTULO 3 

ESTRUTURA AVALIADA E CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-

GEOTÉCNICAS 

 

3.1 BARRAGEM DO VENÉ 

 

A Barragem do Vené (Figura 3.1.1), objeto de estudo desta dissertação, está localizada 

no município de Godofredo Viana, no Estado do Maranhão. A sua crista está situada nas 

coordenadas UTM: 23S, 415.677,0 E; 9.855.932,7 N (Datum SAD69).  

 

 

Figura 3.1.1: Vista aérea do complexo industrial Aurizona, com destaque para a Barragem do 

Vené e demais estruturas.  (Mineração Aurizona, 2017). 

 

 

Com o objetivo de destacar a proximidade entre a Barragem e a Mina de Piaba a Figura 

3.1.2 mostra um comunicado interno de desmonte de rocha da Mineração Aurizona. Esta 
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imagem representa especificamente o desmonte realizado no dia 29/06/2019. O círculo 

em laranja representa uma distância de 500,0 m e o círculo vermelho, representa uma 

distância de 250,0m, em relação ao centro de massa onde foram realizadas as detonações.  

 

 

Figura 3.1.2: Imagem esquemática de comunicado interno de Desmonte de Rocha. Destacando 

os limites da barragem e da mina. 

 

A Barragem do Vené foi construída entre novembro de 2009 e fevereiro de 2010, com a 

implantação de um dique de partida de aproximadamente 9,0 m de altura e crista na 

elevação 16,0 m. Desde então a barragem passou por 3 etapas de alteamento e atualmente 

está na sua 4ª etapa de alteamento. 

 

O primeiro alteamento foi realizado pelo método de jusante sendo a crista barragem 

coroada na elevação 21,3 m. Esse projeto foi elaborado pela empresa Golder Associates. 

A 2ª etapa de alteamento foi projetada pela empresa GeoHydroTech (GHT), sendo 

construída pelo método de linha de centro com a sua cota final da crista na elevação 27,0 

m. A 3ª etapa de alteamento foi inicialmente projetada pela empresa GHT e 

posteriormente revisada pela empresa BVP Engenharia em 2017. Esta etapa também foi 

construída pelo método de linha de centro, sendo o maciço coroado na elevação 31,60 m. 
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Para este estudo será considerado como projeto a 3ª etapa de alteamento (El. 31,60 m) 

uma vez que, durante a elaboração deste trabalho, a barragem estava na sua 4ª etapa de 

alteamento (35,0 m). 

 

3.2 GEOLOGIA REGIONAL 

 

A região onde está localizado o Complexo Mineração Aurizona (Mina do Piaba, 

Barragem do Vené e estruturas adjacentes), situa-se no Cráton São Luís (CSL), definido 

por Almeida (1976) como uma crosta continental Pré-cambriana na fronteira entre os 

estados do Pará e Maranhão, na região norte do Brasil (Figura 3.2.1). 
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Figura 3.2.1: Mapa Geológico Regional, com destaque para o Projeto da Mineração Aurizona (poligonal destacada em vermelho). Relatório Interno 

(PBA_Relloging_Report Final_20140723_PT). 
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O CSL tem extensão de aproximadamente 400 km Leste-Oeste e 120 km norte-sul e 

consiste em uma sequência metavulcanossedimentar (Grupo Aurizona), suítes granitoides 

(Suíte Intrusiva Tromaí), cobertura de bacias sedimentares Fanerozóicas e sedimentos 

costeiros recentes (Klein et. al., 2005). Coletivamente o Grupo Aurizona e a Suíte 

Intrusiva Tromaí são referidos como o Terreno Granito Greenstone do Noroeste do 

Maranhão. O CSL e as rochas paleoproterozóicas do embasamento do Cinturão Gurupi, 

atribuídas ao Neoproterozóico, fazem parte de uma orogenia, tendo uma fase 

acrescionária inicial em + 2,24 – 2,15 Ma e uma fase colisional em 2.080 ± 20 Ma (Klein 

& Moura, 2008). A exposição do CSL com as sequências de coberturas Fanerozóicas está 

relacionada com tectônica do Cretáceo, com soerguimento e abaulamento que precedeu 

o rifteamento e abertura do Oceano Atlântico, e subsequente remoção erosiva de mais de 

6 km de sedimentos mesozóicos e paleozóicos (Rezende & Pamplona, 1970).  

 

Apesar da extensão do CSL, os afloramentos são limitados a descontinuidades erosivas e 

janelas tectônicas circundadas por cobertura sedimentar. O limite oeste do CSL é definido 

pela Suíte Intrusiva Tracuatuea e o limite oriental é colocado cerca de 30 km a leste da 

capital do estado do Maranhão, São Luís.  

 

O limite sul é definido pela Zona de Cisalhamento Tentugal, importante trend sinistral 

regional NNW-SSE (Hasui, Abreu & Villas, 1984), com ocorrências de depósitos de ouro 

no Cinturão Aurífero Gurupi. O limite norte não é bem definido devido às bacias costeiras 

Fanerozóicas. 

 

3.2.1 GEOLOGIA ESTRUTURAL E GEOLOGIA LOCAL 

 

• GEOLOGIA ESTRUTURAL 

 

No CSL predominam trends estruturais dominantemente NNE-SSW e WNW-ESE 

(Figura 3.2.3). A sequência metavulcanossedimentar é a que melhor apresenta a foliação 

regional com direção ENE-WSW, com ângulos de mergulho moderados a altos. Com 

base em mapeamento, levantamento aero geofísico e fotointerpretação, realizados pela 

Mineração Aurizona S.A. (MASA), é evidenciada a orientação N69E-S69W como 

controle litológico e estrutural.
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Figura 3.2.2: – Mapa Geológico Regional, com destaque par ao Projeto da Mineração Aurizona (poligonal destacada em amarelo). Relatório Interno 

(PBA_Relloging_Report_Final_20140723_PT). 
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Na região do entorno do depósito Piaba as rochas vulcanossedimentares normalmente 

apresentam mergulho sub-vertical, além de xistosidade e acamamento na mesma direção.  

 

Zonas de cisalhamento e milonitização, de extensão quilométrica e largura métrica a 

decamétrica, criam alinhamentos estruturais que cortam as unidades litológicas crustais e 

supracrustais (Klein, Moura & Pinheiro, 2005) e, embora de limitada extensão, 

apresentam forte associação com as ocorrências de ouro. 

 

Localmente foram realizadas campanhas de geofísica para validação das principais 

estruturas (falhas, juntas, dobras etc.) na região que abrange o principal alvo da Mineração 

Aurizona (Mina Piaba) e a região da Barragem do Vené. A Figura 3.2.3, mostra o mapa 

geofísico com as principais estruturas foco deste trabalho, a Barragem do Vené e a Mina 

Piaba. Importante observar que neste mapa, foi considerado o projeto final da Barragem 

do Vené (com a crista na Elevação 48,0m). O mapa apresenta ainda as principais falhas 

geológicas, interpretadas pela equipe de geologia. É possível observar pelo mapa 

apresentado que a região possui falhas geológicas que cruzam a mina no sentido noroeste-

sudeste e que estas falhas interceptam outras falhas no sentido leste-oeste. Algumas destas 

falhas no sentido leste-oeste, encontram-se abaixo da barragem. Desta maneira, as falhas 

podem atuar como um propagador de onda sísmica induzida por detonações na mina.
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Figura 3.2.3: Mapa de geofísica contemplando a Mina Piaba e a Barragem do Vené, indicando as principais falhas geológicas interpretadas pela geofísica.
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• GEOLOGIA LOCAL 

A geologia local, foi descrita e detalhada para os principais alvos auríferos da região. 

Desta forma, não foi elaborada uma descrição geológica local persistente para a região da 

barragem. 

 

Ainda assim foram realizadas algumas campanhas de sondagens de exploração geológica 

próximo ao alvo principal (Mina Piaba). Estas sondagens e o mapeamento geológico de 

superfície realizado, bem como a geofísica realizada na região, contribuíram para 

subsidiar o mapa geológico que engloba também a barragem. 

 

A Figura 3.2.4 apresenta o mapa geológico da mina e da barragem, onde é possível 

observar que na fundação da barragem há o predomínio de basicamente uma litologia, 

diorito (rocha granitóide). No próximo subcapítulo será discorrido sobre as sondagens 

referentes a campanhas de investigação geológico-geotécnicas da Barragem do Vené.
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Figura 3.2.4: Mapa geológico local da Barragem do Vené. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO E MACIÇO DA BARRAGEM 

 

3.3.1 FUNDAÇÃO DA BARRAGEM 

 

Desde o projeto da construção do dique de partida da Barragem do Vené até a última 

etapa de alteamento considerada para este estudo (3ª etapa – El. 31,60 m), foram 

realizadas várias campanhas de sondagens na região do maciço da barragem.  

 

Para a fundação da barragem foram avaliados os projetos de “As Built” das empresas 

Golder (2009), GHT (2015) e BVP (2019). De acordo com levantamento de “As Built” 

da 1ª fase da 3ª etapa de alteamento, elaborado pela GHT, de 2015, a fundação da 

barragem inicial está apoiada em solos argilosos de consistência média, com a presença 

de matacões de grãos finos próprios do processo de intemperismo.  

 

A descrição do “As built” elaborado pela GHT é convergente com o modelo geológico 

descrito no projeto executivo, elaborado pela Golder em 2008, onde foi identificada uma 

camada de areia siltosa fina estendendo-se desde a ombreira esquerda até a porção central 

do barramento. Sobrejacente a esta camada de origem aluvionar, encontram-se solos 

residuais argilo siltosos com presença de laterita. Esta camada se estende para a ombreira 

direita, aflorando e apresentando Índice de resistência a penetração (NSTP) obtido pelo 

ensaio SPT (Standard Penetration Test) entre 11 e 50 golpes. 

 

Conforme as seções geotécnicas do projeto executivo do 3º alteamento, existe uma 

camada contínua de baixa resistência de textura silto-arenosa, onde os valores de NSPT 

variam entre 02 e 06 golpes. Esta camada de origem aluvionar se localiza a jusante da 

barragem, sendo especificado em projeto a sua remoção. Conforme registros de “As 

built” parcela desta camada foi removida durante as escavações de etapas anteriores, com 

escavação variando entre 4,0 e 7,0 m de profundidade. As escavações ocorreram em 

grande parte abaixo do nível de água e envolveram a remoção de solo saturado, com NSPT 

variando entre 02 e 04. 

 

A Figura 3.3.1.1, apresenta um mapa de isoespessura de valores NSTP das sondagens 

consideradas no projeto executivo do 3º alteamento, elaborado pela BVP Engenharia em 
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2017 (LG 042-16-E-GE-RT-03-004).  

 

 

Figura 3.3.1.1: Mapa de isópacas com interpretação de ensaios SPT para sondagens da 

Mineração Aurizona, (BVP, 2017). 

 

Conforme destacado em projeto, todas as campanhas de sondagens disponíveis para a 

elaboração do modelo geológico-geotécnico de fundação, resumem-se na descrição 

textural dos horizontes, não sendo descrito a rocha matriz, todavia conforme sondagens 

de geologia de exploração próximo à barragem, a fundação é definida como diorito 

alterado. 

 

 

3.3.2 MACIÇO DA BARRAGEM E INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA 

 

Após a finalização da 3ª etapa de alteamento, a Barragem do Vené possui uma extensão 

total de aproximadamente 2.540,0 m. Na Figura 3.3.2.1 é possível observar a divisão do 

maciço, sendo a porção entre as estacas 00+00 e 30+00 denominada de Ombreira Direita; 

entre as seções 30+00 e 70+00 tem-se o Maciço Principal, e, por fim entre as estacas 
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70+00 e 127+00 a Ombreira Esquerda. A setorização da geoestrutura foi proposta com o 

objetivo de facilitar a análise e devido a extensão da barragem.   

 

 

Figura 3.3.2.1: Configuração fina da Barragem do Vené na sua 3ª etapa de alteamento (El. 

31,60). – As Built (BVP, 2019). 

 

Na região do maciço principal, onde a barragem possui as seções de maior altura, foram 

instalados os instrumentos geotécnicos para monitoramento e controle da segurança 

geotécnica da barragem. A seguir é descrito sucintamente sobre a instrumentação 

geotécnica.  

 

INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA 

 

A instrumentação da barragem é composta por indicadores de nível de água (INA’s), 

piezômetros do tipo Casagrande (PZ’s) e piezômetros de corda vibrante elétricos (PE’s), 

marcos superficiais e eventualmente são utilizados sismógrafos. 

 

 

Est 00+00 

Ombreira Esquerda 

Maciço Principal 

Ombreira Direita 

Est 127+00 

Est 30+00 

Est 70+00 
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INDICADORES DE NÍVEL DE ÁGUA E PIEZÔMETROS 

 

A disposição dos 21 indicadores de nível de água (INA’s), 14 piezômetros tipo 

Casagrande (PZ’s) e 16 piezômetros elétricos (PE’s) é ilustrada na Figura 3.3.2.2. 

Nenhum dos instrumentos são automatizados. Desta forma a leitura é realizada 

manualmente por um técnico de geotecnia e são lançadas em planilhas para tratamento 

de dados e acompanhamento geotécnico. A Figura 3.3.2.2 indica a localização da 

instrumentação geotécnica da estrutura., sendo os piezômetros elétricos em cor verde, os 

indicadores de nível de água em cor azul, piezômetros de Casagrande em vermelho e 

marcos superficiais em cor laranja.
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Figura 3.3.2.2: Maciço principal da Barragem do Vené, indicando as seções instrumentadas do barramento. – Relatório Interno (BVP, 2019). 
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• SISMÓGRAFOS 

 

A Barragem do Vené não possui sismógrafo ou acelerômetro fixo, porém em ocasiões em 

que ocorre desmontes de rocha na Mina Piaba (estrutura à jusante da Barragem do Vené, 

ilustrada na Figura 3.3.2.3), são instalados sismógrafos na Barragem ou em outras 

estruturas geotécnicas ao redor da cava, para avaliar a velocidade de pico de partícula e 

calcular a aceleração de partícula de pico. 

 

Dois tipos de sismógrafos são utilizados para monitoramento da Barragem do Vené em 

dias de desmonte, sendo eles Geossonic SSU 3000EZ+ e White Industrial Seismology 

Mini Seis. Usualmente para barragem, são instalados os sismógrafos na estaca 25+00 ou 

35+00 da barragem, conforme indicado pelas setas em vermelho na imagem Figura 

3.3.2.3 abaixo, sendo estas as estacas mais próximas entre a Mina Piaba e a Barragem do 

Vené. 

 

 

Figura 3.3.2.3: Fotografia aérea da barragem por drone com setas indicando onde ocorrem 

monitoramento com sismógrafo – Imagem interna da Mineração Aurizona (2019). 

 

A finalidade dos sismógrafos é para auxiliar na quantificação das acelerações em que a 

barragem é submetida durante eventos dinâmicos. Assim é possível realizar uma análise 

quantitativa de movimentação e aceleração no terreno. Para comparação de intensidade é 

utilizada a escala de Mercalli Modificada (MMI), a qual determina a intensidade de um 

evento sísmico a partir de uma escala qualitativa, baseada no efeito do sismo sobre objetos 

e estruturas. 
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• MARCOS SUPERFICIAIS 

 

Os marcos superficiais instalados no maciço da barragem são apresentados na Figura 

3.3.2.2. Ao todo a estrutura possui 21 marcos superficiais os quais foram instalados em 

maio de 2019 e são monitorados desde então. O monitoramento é realizado 

quinzenalmente podendo a frequência ser alterada quando é observada alguma anomalia 

ou após ocorrer algum desmonte de rocha na cava Piaba. 

 

3.3.3 AVALIAÇÃO DE SUSCEPTIBILIDADE A LIQUEFAÇÃO 

 

Após a finalização das obras da 3ª etapa de alteamento da Barragem do Vené, foram 

coletados 5 blocos de amostras indeformadas, localizados na região denominada como 

Maciço Principal. Os blocos foram coletados em amostras do então maciço antigo (2º 

alteamento) da barragem e do chamado maciço novo (3º alteamento), o qual estava em 

alteamento na época. A escolha de coleta dos blocos nesta região, foi pelo fato de estar 

ocorrendo obra de alteamento da barragem na época, o que facilitaria a coleta dos blocos 

durante o alteamento. Estes blocos indeformados, foram utilizados para a realização dos 

seguintes ensaios de laboratório: granulometria completa por peneiramento e 

sedimentação, massa específica real dos grãos das amostras coletadas. Já os ensaios 

especiais consistiram em ensaios de permeabilidade e de compressão triaxial do tipo 

CIUsat. 

 

As amostras de solo ensaiadas para a obtenção dos parâmetros de resistência e 

compressibilidade foram retiradas dos blocos indeformados, coletados nos cinco pontos 

mencionados do maciço, sendo três blocos no maciço do 3º alteamento e dois blocos do 

maciço do 2º alteamento. Todos eles na profundidade variando de 0,70 m a 1,00 m.  

 

De acordo com Castro (1969) para Critério de Estado de Deformação, a avaliação da 

susceptibilidade à liquefação de um solo é obtida a partir do comportamento mecânico 

observado nas curvas: tensão desvio x deformação, poropressão x deformação e 

envoltórias p’ x q, de ensaios de compressão triaxial do tipo CIUsat. Nesse método o 

material pode ser classificado em três categorias, listadas a seguir e estabelecidas 

conforme apresentado na 3.13: 
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• Solos fofos (A) – solos potencialmente susceptíveis à liquefação; 

• Solos densos (B) – solos com comportamento dilatante, ou seja, não 

susceptíveis à liquefação; e 

• Solos intermediários (C) – com potencial limitado de liquefação.  

 

 

Figura 3.3.3.1: Avaliação de susceptibilidade à liquefação de solos (Maturano Rafael, 2012). 

 

As figuras compreendidas entre a Figura 3.3.3.2 à Figura 3.3.3.7 foram extraídas do 

relatório da empresa FONNTES Geotécnica (FG-1859-MAS-O-BA-RT02-03) e 

apresentam os resultados dos gráficos obtidos dos ensaios triaxiais CIUsat, sendo eles: 

tensão desvio x deformação axial, poropressão x deformação axial e envoltória p’ x q, 

referentes às amostras dos Blocos 04 e 05. Conforme apontado no relatório de auditoria 

(RISR) da empresa Walm, estes materiais analisados, apresentam comportamento de 

susceptibilidade à liquefação. 
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Figura 3.3.3.2: Curva Tensão x Deformação Axial da amostra do Bloco 04. Relatório Interno 

(FONNTES, 2019). 

 

 

Figura 3.3.3.3: Curva Poropressão x Deformação Axial da amostra do Bloco 04. Relatório 

Interno (FONNTES, 2019). 
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Figura 3.3.3.4: Envoltória p’ x q da amostra do Bloco 04. Relatório Interno (FONNTES, 

2019). 

 

 

Figura 3.3.3.5: Curva Tensão x Deformação Axial da amostra do Bloco 05. Relatório Interno 

(FONNTES, 2019). 
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Figura 3.3.3.6: Curva Poropressão x Deformação Axial da amostra do Bloco 05. Relatório 

Interno (FONNTES, 2019). 

 

 

Figura 3.3.3.7: Envoltória p’ x q da amostra do Bloco 05. Relatório Interno (FONNTES, 2019). 

 

Comparando os gráficos das figuras mencionadas com os da Figura 3.3.3.1, proposta por 

Castro (1969) para a avaliação da susceptibilidade à liquefação pelo método do Estado de 

Deformação, verifica-se que a amostra do Bloco 04, referente ao maciço antigo (2º 

alteamento), apresenta comportamento que oscila entre o solos A (liquefação) e C 

(liquefação limitada), com tendência maior para o Solo A. Já a amostra do Bloco 05, 

referente ao maciço antigo (2º alteamento) na ombreira esquerda, apresenta 

comportamento de Solo A (liquefação). 

 

Ainda de acordo com o relatório Walm (2019) não é possível uma definição de 

susceptibilidade à liquefação da estrutura do maciço antigo (2º alteamento) como um 
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todo, devido à pouca quantidade de dados disponíveis. Todavia, com base apenas nos 

dados apresentados a estrutura do maciço antigo (2º alteamento) apresenta 

comportamento contráctil e susceptibilidade à liquefação. 
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                                                                             CAPÍTULO 4 

 

4.1 PARÂMETROS SÍSMICOS AVALIADOS E DESEMPENHO DE BARRAGENS 

 

Conforme citado por Castilho (2017), Wieland (2012) sugere que sejam avaliados 2 

parâmetros em eventos sísmicos, sendo eles: 

 

• Componentes horizontais e verticais de aceleração de pico do terreno; 

• Espectro de resposta dos componentes da aceleração de pico, usualmente com 

coeficiente de amortecimento de 5%. 

 

Outro critério de desempenho, apontado pela ICOLD (2010), é de que uma barragem não 

deve apresentar trincas, deformações ou danos estruturais que sejam relevantes durante a 

vida útil da estrutura, no que diz respeito às solicitações dinâmicas iguais ou menores ao 

maior terremoto provável. 

 

4.2 ANÁLISE DE DADOS DE INSTRUMENTAÇÃO 

 

No período compreendido entre agosto de 2018 e setembro de 2019, foram realizados 

monitoramento com sismógrafos na barragem e estruturas geotécnicas adjacentes à Mina 

Piaba, e os resultados obtidos por meio da instrumentação geotécnica foi utilizado para 

avaliar o desempenho da Barragem do Vené em respostas às acelerações medidas no 

barramento.   

 

É válido salientar que não ocorreram desmontes de rocha na Mina Piaba no período de 

fevereiro a junho de 2019, devido à paralisação temporária da lavra. A cava possui 2,1 

km de extensão e o ponto mais próximo entre a cava e a barragem está a aproximadamente 

250,0 metros.  Dentre os desmontes ocorridos na Mina monitorados com sismógrafos na 

barragem, o desmonte mais próximo estava a uma distância de 404,0 m do ponto onde 

foi instalado o sismógrafo e o mais distante encontrava-se a aproximadamente 1165,0 

metros. Essa distância é calculada em linha reta, entre o centro de massa em que ocorreu 
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o desmonte e o ponto de monitoramento sismográfico no maciço da barragem. 

 

Utilizando como base a Escala de Intensidade Instrumental (Tabela 4.2.1), proposta pelo 

Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey), confrontou-se 

os dados obtidos pelos sismógrafos correlacionando-os com a escala supracitada para 

avalição com as características qualitativas de “percepção” e “dano potencial”. 

 

Tabela 4.2.1: Escala de Intensidade Instrumental – United States Geological Survey. 

(Modificado), Castilho (2017). 

 
Intensidade 

Instrumental 

Aceleração 

(%g) 

Velocidade 

(cm/s) 

Tremor 

Percebido 

Dano Potencial 

I <0,17 <0,1 Não Sentido Nenhum 

II-III 0,17-1,4 0,1-1,1 Fraco Nenhum 

IV 1,4-3,9 1,1-3,4 Leve Nenhum 

V 3,9-9,2 3,4-8,1 Moderado Muito Leve 

VI 9,2-18 8,1-16 Forte Leve 

VII 18-34 16-31 Muito Forte Moderado 

VIII 34-65 31-60 Severo Moderado a 

Forte 

IX 65-124 60-116 Violento Forte 

≥X ≥124 ≥116 Extremo Muito Forte 

 

 

 

4.2.1 DESMONTE DE ROCHA (MINA PIABA) 

 

Os dados obtidos por meio dos sismógrafos, foram avaliados e compilados em uma tabela 

(Tabela 4.2.1.1). Esta tabela indica os principais dados de monitoramento sismográfico 

sendo: data do desmonte, ponto de monitoramento, distância entre pontos (distância entre 

o centro de massa da área de desmonte e o ponto de monitoramento sismográfico) e os 

resultados obtidos pelos sismógrafos - velocidade de partícula de pico (Vp), frequência 

(f) e aceleração de partícula de pico (ap).  

 

É possível observar na Tabela 4.2.1.1 que durante os desmontes, foram registrados 

valores de aceleração compreendidos entre valores nulos até a acelerações de 0,125g, ou 

seja, até 12,5% da aceleração da gravidade. De acordo com a Escala de Intensidade 

Instrumental, a máxima aceleração registrada representa uma Intensidade Instrumental 

VI, que está associada a um dano potencial leve, ocorrida no desmonte do dia 12/09/2018.  
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A aceleração correspondente à 0,125g representa uma aceleração vertical (destacada) em 

amarelo na tabela abaixo. Em relação à aceleração máxima horizontal medida durante os 

desmontes, ela apresentou um valor de 0,08g, correspondente à 8% da aceleração da 

gravidade, destacada em vermelho na Tabela 4.2.1.1. 

 

Tabela 4.2.1.1: Tabela de resultados sismográficos de desmonte e rocha da Mina Piaba. 

 

Data 
Ponto de 

Monitoramento 

Banco de 

Desmonte 

Distância 

entre 

Pontos (m) 

VP 

(mm

/s) 

Frequência 

(Hz) 

Aceleração 

de 

Partícula 

(g) 

21/08/2018 
Barragem 

(Estaca 35) 

BC -14 (Rampa 

Central) 
496,10 8,38 12,10 0,07 

02/09/2018 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC -26 840,39 0,51 0,00 0,00 

12/09/2018 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC-38 (Oeste) 443,29 5,33 36,50 0,125 

26/10/2018 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC -32 (Oeste) 404,12 7,37 6,90 0,03 

05/08/2019 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC-14 (Sul) 876,58 0,13 0,00 0,00 

08/08/2019 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC-32 (Leste) 1165,27 0,13 166,70 0,01 

14/08/2019 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC-26 (Sul) 549,15 0,38 5,80 0,00 

19/08/2019 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC-34 (Sul) 713,76 2,16 16,50 0,02 

12/09/2019 
Barragem 

(Estaca 32) 
BC-38 (Norte) 458,79 4,32 5,70 0,02 

22/09/2019 
Barragem 

(Estaca 24) 
BC-26 (Oeste) 711,92 0,13 83,30 0,01 

24/09/2019 
Barragem 

(Estaca 24) 
BC-50 (Sul) 672,65 2,16 2,80 0,00 

09/10/2019 
Barragem 

(Estaca 24) 
BC-56 (Sul) 215,00 6,60 13,00 0,08 

 

A necessidade de utilização dos sismógrafos em monitoramento de outras estruturas além 

da barragem impossibilitou o registro sismográfico de todas as detonações realizadas nos 

desmontes de rocha na cava Mina Piaba.   

 

Nesse contexto, durante os desmontes ocorridos nos dias 24/06/2019 e 29/06/2019 não 
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houve monitoramento sismográfico na barragem. No entanto, foram efetuadas leituras 

nos piezômetros elétricos 1 hora antes e 1 hora após o desmonte. O piezômetro (PE-16) 

apresentou a maior variação no nível d’água, após o desmonte, (3,0 cm) no dia 24/06/2019 

(Figura 4.2.1.1). Observa-se que, 10 dias após o desmonte realizado em 24/06/2019 o 

instrumento retornou ao nível que estava antes do desmonte. 

 

 

Figura 4.2.1.1: Controle de leitura do instrumento PE-16 (piezômetro elétrico 16) – Mineração 

Aurizona, 2019. 

 

Os marcos superficiais, apresentaram pequenas movimentações desde a instalação deles 

(maio/2019) até agosto/2019. As observações dos marcos superficiais, para este estudo, 

se restringem no período mencionado para comparação de dados com as leituras de 

piezômetros elétricos antes e após o desmonte realizadas em junho de 2019. Foram 

analisados especificamente os marcos superficiais MS-13 e MS-14, pelo fato destes 

estarem instalados na seção de maior altura da barragem (seção 52+00) e também o MS-

18, uma vez que, este encontra-se instalado ao lado do piezômetro elétrico PE-16, já que 

este PE apresentou alteração no seu nível de água após o desmonte do dia 24/06/2019. O 

local onde foram realizadas as leituras dos sismógrafos, não possuem instrumentação 

instalada. 

 

As Figura 4.2.1.2, Figura 4.2.1.3 e Figura 4.2.1.4, representam, respectivamente, os 

gráficos de deslocamento lateral dos marcos superficiais MS-13, MS-14 e MS-18.  
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Na Figura 4.2.1.2, que representa os deslocamentos do MS-13, é possível observar que 

ele apresenta uma tendência de movimentação na direção NE acumulada em 

aproximadamente 1,5 cm. de leitura no marco superficial. 

 

 

Figura 4.2.1.2: Gráfico de deslocamento lateral do MS-13 (Seção 52+00) – Mineração Aurizona 

(Marcos Superficiais Barragem Vené, 2019). 

 

O marco MS-14 apresenta uma tendência movimentação no sentido oeste com 

aproximadamente 2,0 cm acumulado, conforme ilustra a Figura 4.2.1.3 

 

Figura 4.2.1.3: Gráfico de deslocamento lateral do MS-14 (Seção 52+00) – Mineração Aurizona 

(Marcos Superficiais Barragem Vené, 2019). 

 



51 

 

Já em relação ao marco MS-18, não se verifica uma tendência de comportamento, 

conforme ilustra a Figura 4.2.1.4. Essa situação se justifica pelo fato do MS-18 apresentar 

todas as leituras compreendidas dentro do limite máximo de 1,0 cm de deslocamento 

(círculo verde do gráfico). Essa situação pode estar associada a um possível erro de 

acurácia da estação total ou mesmo erro de nivelamento do prisma 

 

 

Figura 4.2.1.4: Gráfico de deslocamento lateral do MS-18 – Mineração Aurizona (Marcos 

Superficiais Barragem Vené, 2019). 
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                                                                             CAPÍTULO 5 

 

MODELAGEM NUMÉRICA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

A modelagem numérica deste trabalho foi desenvolvida utilizando-se o sistema 

computacional Slide v6.0, fornecido pela Rocscience. O Slide é um programa de 

estabilidade de taludes 2D para avaliação do fator de segurança ou probabilidade de falha. 

O programa analisa a estabilidade das superfícies de deslizamento utilizando métodos de 

equilíbrio de limite de fatia vertical ou não vertical, com metodologias consagradas, tais 

como: Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern-Price, dentre outros. 

 

Para este trabalho foi utilizado o método de Morgenstern-Price, que, dentre os métodos 

incluídos no software, é um dos mais rigorosos no cálculo do fator de segurança. Para a 

modelagem dos comportamentos dos materiais, foi adotado o Critério de Resistência 

proposto por Mohr-Coulomb.   

 

Serão análises de estabilidade pseudo-estáticas, objeto principal deste trabalho. Apesar 

da metodologia de análise pseudo-estática apresentar limitações e conforme apontado por 

Kramer (1996) esta metodologia ser bastante imprecisa para efeitos de terremotos em 

talude, ainda assim é mais adotada pelas empresas projetistas ao avaliar condições de 

estabilidade de taludes considerando eventos sísmicos. Todavia, trata-se de uma análise 

simples e direta sendo obtido um fator de segurança. 

 

Há registro de rupturas de barragens submetidas a carregamentos dinâmicos que, 

mediante análises pseudo-estáticas, possuíam fatores de segurança globais superiores a 

1,0, conforme ilustra a  Tabela 5.1.1 reproduzida do trabalho de Castilho (2017). 

 

É importante observar que o coeficiente sísmico (kh) considerado para as barragens 
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apresentadas na Tabela 5.1.1, são superiores àqueles usualmente utilizados por empresas 

projetistas no Brasil, bem como superiores aqueles utilizados na Barragem em estudo. 

 

Tabela 5.1.1: Resultados de análises de estabilidade pseudo-estáticas em barragens que se 

romperam – Castilho (2017). 

 
Barragem Kh FS Resultado do Terremoto 

Sheffield 0,10 1,20 Ruptura Completa 

San Fernando Jusante 0,15 1,30 Ruptura de Talude a Montante 

San Fernando Montante 0,15 ~2,00-2,50 Grandes Deformações na Crista 

Barragem de Rejeitos do Japão 0,20 ~1,30 Ruptura Completa 

 

 

5.2 MODELAGEM NUMÉRICA 

 

Para a modelagem numérica, utilizou-se a seção 52+00 da Barragem do Vené, uma vez 

que esta é considerada a seção crítica da barragem, pelo fato de possuir maior altura. Os 

contatos geológico-geotécnicos considerados neste estudo, referem-se ao projeto “As 

Built” emitido pela BVP (2019), os quais foram definidos por meio das análises de 

descrições táctil-visual e dos boletins de sondagens SPT’s existentes.  Os parâmetros 

geotécnicos utilizados correspondem àqueles também utilizados pela BVP (2019) na 

elaboração da Carta de Risco da Barragem do Vené.  

 

Para obtenção e validação dos parâmetros geotécnicos, foram considerados para o maciço 

do 2º alteamento (maciço antigo) e para o maciço do 3º alteamento (maciço atual) os 

ensaios triaxiais realizados pela empresa Fonntes Geotécnica (2018) durante a campanha 

de coleta de blocos indeformados conforme mencionado no capítulo 3. 

 

As demais litologias consideradas na seção geológico-geotécnica: Rejeito, Estéril, 

Reaterro, Dreno Colmatado, Areia, Brita 0, Solos Areno Siltoso (SPT 2), Solo Silto 

Arenoso (SPT 3 a 5), Solo Arenoso (SPT 6 a 8), Solo Silto Argiloso (SPT =30) e Solo 

Areno Siltoso (SPT = 15 a 21). A empresa projetista (BVP, 2019) associou o número de 

golpes SPT (NSPT) médio encontrado em cada material, à textura do material (arenoso, 

argiloso, siltoso). Com base na experiência da projetista em projetos com litologias 

semelhantes, os parâmetros geotécnicos e hidráulicos foram estimados para estes 

materiais. 
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A Tabela 5.2.1 a seguir apresenta as litologias presentes na seção geológico-geotécnica 

apresentada na Figura 5.2.1. 

 

Tabela 5.2.1: Parâmetros geotécnicos e hidráulicos adotados – BVP (2019). 
 

Material 
µ 

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 
φ (°) k (cm/s) kv/kh Origem 

Maciço Antigo (2º alteamento)    19 16 26 1,00E-05 0,25 Ensaio 

Maciço Atual (3º alteamento)   17 17 33 1,00E-05 0,25 Ensaio 

Rejeito   18 0 25 1,00E-03 1 Estimado 

Estéril   18 0 28 1,00E-05 1 Estimado 

Reaterro   20 10 25 1,00E-05 1 Estimado 

Dreno colmatado   18 0 30 1,00E-04 1 Estimado 

Areia   18 0 30 1,60E-02 1 Ensaio 

Brita 0   19 0 30 1,00E+00 1 Estimado 

Solo Areno Siltoso (SPT 2)   17 0 25 1,00E-04 1 Estimado 

Solo Silto Arenoso (SPT 3 a 5)   17 2 25 5,00E-05 1 Estimado 

Solo Arenoso (SPT 6 a 8)   17 5 31 1,00E-04 1 Estimado 

Solo Silto Argiloso (SPT=30)   17 29 34 5,00E-05 1 Estimado 

Solo Areno Siltoso (SPT=15 a 21)   17 10 34 5,00E-05 1 Estimado 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.1: Seção 52+00 da Barragem do Vené – BVP (2019). 

 

Ainda durante a elaboração do modelo numérico das análises de estabilidade, para valores 
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de poropressões, foram utilizados dados da instrumentação geotécnica (piezômetros) 

instalados no maciço e fundação da barragem. A linha freática  foi definida pelo software, 

baseado nos dados de instrumentação (INA’s) e no nível de água registrado em julho de 

2019. 

 

Com base nos dados de entrada supracitados, foram realizadas análises de estabilidade da 

Barragem do Vené, na seção 52+00 (seção crítica), considerando 3 (três) cenários, sendo 

eles: i) condição normal de operação com o NA atual da Barragem (registrado em julho 

de 2019); ii) condição da barragem com NA atual (registrado em julho de 2019)  somada 

à solicitação sísmica adotada pela empresa de projetos (ou seja, seguindo as boas práticas 

de engenharia e adotando acelerações de partícula sugerida pela ELETROBRÁS, na sua 

obra CRITÉRIOS DE PROJETO CIVIL DE USINAS HIDRELÉTRICAS, onde 

considera-se coeficiente sísmico de Kh = 0,05g e Kv = -0,03g; iii) por fim, foi realizada 

uma análise de estabilidade considerando a  condição da barragem com NA atual 

(registrado em julho de 2019) e solicitação sísmica considerando os maiores coeficientes 

sísmicos (vertical – Kv e horizontal – Kh) medidos através de sismógrafos no maciço da 

Barragem do Vené. 

 

É válido destacar que os coeficientes sísmicos Kv e Kh adotados na análise do terceiro 

cenário, não correspondem à medição sismográfica na seção analisada (52+00) e sim as 

medições registradas na seção 25+00 e 35+00, pois foram as maiores registradas.   

 

A Figura 5.2.2 retrata a análise de estabilidade para a primeira condição de contorno: 

condição normal de operação, com o NA atual registrado em julho de 2019 (NA = 29,0m). 

Verifica-se que para esta análise de estabilidade a seção obteve um FS de 1,67.
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Figura 5.2.2: Resultado de análise de estabilidade em condição normal da Barragem do Vené – NA:29,0m - Mineração Aurizona (2019). 
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A Figura 5.2.3 retrata a análise de estabilidade para a segunda condição de contorno: 

condição normal de operação, NA atual registrado em julho de 2019, somada à uma 

solicitação sísmica sugerida pela ELETROBRÁS, com Kh = 0,05g e Kv = -0,03g 

Verifica-se que para esta análise de estabilidade a seção obteve um FS de 1,40.
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Figura 5.2.3: Resultado de análise de estabilidade em condição normal da Barragem do Vené – NA:29,0m, com solicitação sísmica sugerida pela 

Eletrobrás (Kh = 0,05 e Kv= -0,03) - Mineração Aurizona (2019). 
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A Figura 5.2.4 retrata a análise de estabilidade para a terceira condição de contorno: 

condição normal de operação, NA atual registrado em julho de 2019, somada à uma 

solicitação sísmica registrada em campo por sismógrafo instalado à aproximadamente 

340,0m desta seção. Os registros indicaram um Kh = 0,08g e um Kv = -0,125g. Verifica-

se que para esta análise de estabilidade a seção obteve um FS de 1,20. 
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Figura 5.2.4: Resultado de análise de estabilidade em condição normal da Barragem do Vené – NA:29,0m, com solicitação sísmica medida em campo (Kh 

= 0,08 e Kv= -0,125) - Mineração Aurizona (2019). 

- 
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Baseado nos resultados obtidos através das análises de estabilidade pseudo-estática, foi 

possível observar 2 (duas) situações interessantes. Primeiramente observou-se que, tanto 

na análise pseudo-estática utilizando parâmetros sugeridos pela ELETROBRÁS, quanto 

nas análises de estabilidade utilizando coeficiente sísmicos registrados pelos sismógrafos 

em campo, ambos apresentaram fatores de segurança superiores àqueles estabelecidos 

pela Eletrobrás e também pela NBR 13.028/2017. A Tabela 5.2.2 indica os fatores de 

segurança obtidos para cada uma das condições de contorno analisadas anteriormente, 

comparando ao FS requerido. 

 

Tabela 5.2.2: Fatores de segurança obtidos em condição normal e utilizando evento sísmico 

definido em normas e registrados em campo. 

 
Critério Utilizado Kh Kv FS requerido FS obtido 

Condição Normal - - 

1,50 (NBR 

13.028/2017) 1,67 

Evento Sísmico – Sugerido pela Eletrobrás 0,05 0,03 

1,10 (NBR 

13028/2017) 1,40 

Evento Sísmico – Registrado por 

Sismógrafos 0,08 0,125 

1,00 

(Eletrobrás) 1,20 
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                                                                             CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados obtidos dos sismógrafos instalados na Barragem do Vené durante os 

desmontes de rocha na Mina Piaba, foi possível observar que as acelerações que chegam 

até a estrutura, apresentam-se com valores superiores àquelas sugeridas em normas 

brasileiras e guia da Eletrobrás. Embora algumas das normas são definidas para estruturas 

de concreto, ainda assim são utilizadas por empresas de projeto e por equipes 

responsáveis pelas barragens de mineração. Isso pode implicar em análises com FS 

conservadores em regiões em que tem situações semelhantes à apresentada neste estudo 

(evento sísmico induzido próximo a uma estrutura geotécnica).  

 

Foi possível também concluir que os métodos de análises pseudo-estáticas não são tão 

eficientes para a situação da Barragem do Vené. Para um estudo mais direcionado ao 

contexto desta barragem, seria ideal utilizar um estudo de tensão-deformação, já que não 

foi possível obter resultados que possam relacionar movimentações no maciço com os 

efeitos causados pelas vibrações provocadas na estrutura da barragem durante os 

desmontes de rocha na Mina Piaba. 

 

Apesar da instrumentação da barragem não possuir sistema automatizado para realização 

de leituras em tempos pré-definidos, pôde-se observar que as acelerações as quais a 

barragem foi submetida, causaram apenas pequenas oscilações no nível de água e, 

consequentemente nas poropressões do maciço. Embora tenha sido observado apenas um 

instrumento, devido à falta de equipe para monitoramento manual de mais instrumentos 

geotécnicos durante os desmontes de rocha. 
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Por fim concluiu-se que, para todo estudo de barragens, sobretudo para aquelas que são 

passíveis de serem submetidas a acelerações de partículas causadas por sismos induzidos 

ou naturais, deve-se dar uma atenção especial tanto na fase de concepção de projeto, 

quanto na operação da estrutura e fechamento da mesma, através de estudos mais 

rigorosos e projetos mais conservadores. Assim como devem ser revisadas as normas que 

indicam carregamentos sísmicos para estruturas geotécnicas, sobretudo aquelas que se 

encontram em regiões com histórico de sismos naturais ou induzidos. Por fim recomenda-

se que na fase de estudo conceitual sejam considerados simulações de desmonte em rocha 

e registros com sismógrafos adequados para melhor aferição dos parâmetros a serem 

utilizados nos estudos.  

  

 

6.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Para estudos complementares a este trabalho, seria interessante realizar uma campanha 

de ensaios de resistência de todas as litologias utilizadas nas análises de estabilidade, para 

se obter melhor definição dos parâmetros geotécnicos adotados. 

 

Adicionalmente à campanha de ensaios sugere-se também uma campanha adicional 

específica para estudos de liquefação tanto do maciço, quanto dos rejeitos dispostos na 

Barragem do Vené, uma vez que, a depender das características dos materiais, um estudo 

mais detalhado de possíveis gatilhos de liquefação devem ser desenvolvido.  

 

Ainda na linha de caracterização do material sugere-se a realização de uma campanha 

completa de ensaios de deformabilidade, para obtenção de parâmetros e desenvolvimento 

de estudos de tensão deformação em softwares específicos. 

 

Recomenda-se para a Barragem do Vené um sistema automatizado de leitura de 

instrumentação geotécnica, no que se refere aos instrumentos utilizados para leitura de 

nível freático interno do maciço e poropressões, posto que, a leitura manual de 

instrumentos pode ser passível de erros tanto no campo, quanto do lançamento em 

planilhas, além de obter um número maior de informações com um sistema automatizado 

de leituras. Além disso, um sistema automatizado de leituras possibilita a obtenção de um 
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maior número de informações. 

 

Nesta mesma linha, sugere-se também a instalação de acelerômetros em pontos 

específicos da barragem, sobretudo no “pé” da estrutura, na crista e em locais em que se 

observa situações pontuais, como por exemplo solo mole na fundação do maciço. 
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