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Resumo 

Localizada na cidade de Tapira/Minas Gerais, a Barragem BR é produto do rejeito 

proveniente do processamento de rocha fosfática e é formada, predominantemente, por 

magnetita ciclonada. O barramento é monitorado, até o presente, por cinco piezômetros, 

dezoito indicadores de nível de água, três medidores de vazão, onze marcos superficiais, 

uma régua, um pluviômetro, um evaporímetro e quatro geofones. Houve duas campanhas 

de sondagens SPT e CPTu, em 2014 e 2019. Além das sondagens geotécnicas, em 2017, 

foram realizados estudos geofísicos que incluíram ER, IP, SP e GPR. Em 2019 foi 

realizada uma obra de reforço do pé da BR. De junho de 2018 até abril de 2020 foram 

coletados os dados de microssísmica. Dos dados brutos foram calculadas as diferenças de 

velocidade de onda (dv/v). Estes dados foram filtrados a fim de encontrar equivalência 

com as informações de geotecnia e geofísica, já que o objetivo principal era ranquear 

quais desses parâmetros que mais se correlacionam com o dado da microssísmica passiva. 

Para tanto, foi utilizado o método de árvore de regressão e Random Forest para criar um 

modelo estatístico replicável. Quando explorada a estatística descritiva, foi notório um 

grande acúmulo de dados numa só faixa de valores, indicando que o banco de dados 

provavelmente apresenta algum erro. Isso pode ser causado pela, ainda em estudo, 

interpolação que foi usada para gerar os dados brutos cedidos pela empresa que os coleta. 

Mesmo assim o modelo foi gerado, e a velocidade de onda sísmica, que era esperada ficar 

na primeira posição, ficou na decima. Enquanto o coeficiente de adensamento foi o 

primeiro colocado. Foi concluído que o modelo não se ajusta bem ao problema proposto, 

mas como é um modelo replicável, pode ser aplicado assim que a interpolação dos dados 

for realizada com maior sucesso. Além disso, foram gerados modelos em 3D, utilizando 

o software Leapfrog, para melhor entendimento da estrutura e visualização dos dados. 

Por fim, foram plotados gráficos da dv/v no domínio do tempo e comparados, visualmente, 

com dados climáticos e hídricos. O resultado do modelo foi satisfatório, com perfis que 

condizem com aqueles cedidos pela empresa responsável. Foi também gerado um modelo 

de umidade que pode ajudar a explicar uma menor dv/v nos geofones localizados 

próximos a região úmida. A obra realizada na estrutura provavelmente causou um 

aumento da dv/v, mas os outros fatores analisados não parecem influenciar na resposta 

da microssísmica.  

 

Palavras chave: Barragem de Rejeito; Microssísmica Passiva; Randon Forest 
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Abstract 

THREE-DIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION OF THE GEOTECHNICAL 

BEHAVIOR OF A WASTE CONTAINMENT DAM THROUGH FIELD AND 

MICROSSYSMIC TESTS 

 

Located in the city of Tapira/Minas Gerais, the BR Dam is the product of tailings from 

the processing of phosphate rock and is formed predominantly by cycloned magnetite. 

The dam is monitored to date by five piezometers, eighteen water level indicators, three 

flow meters, eleven surface landmarks, one ruler, one rain gauge, one evaporimeter, and 

four geophones. There were two SPT and CPTu survey campaigns in 2014 and 2019. In 

addition to geotechnical surveys, in 2017, geophysical studies were carried out that 

included ER, IP, SP, and GPR. In 2019 a work was carried out to reinforce the foot of the 

BR. From June 2018 to April 2020, microseismic data were collected. From the raw data, 

the difference in wave speed (dv/v) was calculated. These data were filtered to find 

equivalence with the geotechnical and geophysical information since the main objective 

was to rank which of those parameters that most correlate with the passive microseismic 

data. For that, the regression tree and Random Forest method were used to create a 

replicable statistical model. When exploring descriptive statistics, a large accumulation 

of data in a single range of values was identified, indicating that the database probably 

has an error. This can be caused by, still under study, interpolation that was used to 

generate the raw data provided by the company that collects them. Even so, the model 

was generated, and the seismic wave velocity, which was expected to be in the first 

position, was in the tenth. While the density coefficient was the first place. It was 

concluded that the model does not fit well with the proposed problem, but as it is a 

replicable model it can be applied as soon as the data interpolation is performed 

successfully. Also, 3D models were generated, using the Leapfrog software, for a better 

understanding of the structure and data visualization. Finally, plots of dv/v were plotted 

in the time domain and visually compared with climatic and water data. The model's result 

was satisfactory, with profiles that match those provided by the responsible company. A 

humidity model was also generated that can help explain a lower dv/v in geophones 

located near the humid region. The work carried out on the structure probably caused an 

increase in dv/v, but the other factors analyzed do not seem to influence the response of 

microsystems. 

 

Keywords: Tailings Dam; Passive Microseismic; Randon Forest 
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CAPÍTULO 1

 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a introdução ao trabalho proposto nessa dissertação, incluindo a 

contextualização ao tema, expõem os objetivos secundários e o principal que guiaram a 

realização da pesquisa, um resumo da metodologia utilizada e finalmente, apresenta a 

estruturação da dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

De forma geral qualquer processo de beneficiamento de um bem mineral tem como 

resultado dois tipos de produtos, o concentrado e o rejeito. O concentrado possui 

características físicas e/ou químicas que atendem ao mercado consumidor. Por outro lado, 

o rejeito engloba todos os outros materiais sem valor econômico (Silva, 2010;  Kossoff 

et al., 2014; Nicoli, 2014).  

 

Nicoli (2014) mostra a importância de saber que a geração de rejeitos faz parte do 

processo de mineração. Tal processo retira e obtém riqueza mineral do meio ambiente 

para o bem da humanidade. Os benefícios gerados pela atividade de mineração devem ser 

muito maiores que os danos associados a esta atividade. 

 

Balizado nesta premissa, barragens de rejeito, que é uma das formas de disposição de 

rejeito, tem que ser implantadas e monitoradas de forma segura. Com este objetivo, 

trabalhos envolvendo sistemas de disposição de rejeitos vem sendo desenvolvidos por 

uma grande quantidade de estudiosos, como por exemplo: Bittar (2006), Dornas (2008), 

Silva (2010), Lemos Júnior (2012), Rezende (2013), Nicoli (2014), Cardozo et al. (2016), 

entre outros. 
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Porém trabalhos envolvendo a utilização de geofísica, principalmente a metodologia de 

microssísmica, como ferramenta de estudo de barragens ainda são poucos. São exemplos 

destes trabalhos os de Rinéart et al. (2012), Rittgers et al. (2014), Mooney et al. (2014), 

Planès et al. (2016), Fisher et al. (2016), Fisher et al. (2017), Oliver et al. (2017) e de Wit 

& Olivier (2018).  

 

A geofísica, de forma geral, é uma técnica indireta de obtenção de dados de subsuperfície 

que possibilita a interpretação de diversos parâmetros de forma contínua no interior da 

barragem. É importante lembrar que métodos tradicionais de monitoramento obtém uma 

amostragem pontual de parâmetros importantes, e a geofísica pode ser então uma 

ferramenta complementar para o estudo de barragens de rejeito. 

 

A microssísmica é um dos métodos geofísicos que tem a capacidade de apresentar as 

mudanças na velocidade da onda em um dado meio, essa mudança pode ser um reflexo 

dos parâmetros físicos do meio.  

 

A velocidade da onda, de acordo com Fam & Santamarina (1995), pode ser afetada pela 

pressão, porosidade, grau de saturação, concentração, viscosidade do fluido nos poros, 

bem como propriedades do meio como a densidade e a rigidez. Segundo os autores, o 

aumento na velocidade de onda pelo tempo, reflete o aumento da cimentação entre 

partículas, maior rigidez do meio e aumento do processo de consolidação. 

 

Como pode ser concluído, essa é uma técnica promissora e relativamente nova quando 

aplicada a monitoramento complementar de barragens de rejeito. Depois das rupturas de 

2015 e 2019 das barragens em Minas Gerais, a Agência Nacional de Mineração (ANM) 

anunciou um comunicado – fevereiro 2019 – sugerindo a execução de investigações em 

barragens, reservatórios e áreas de influência com métodos indiretos, como a 

microssísmica (ANM, 2019). Também por isso, desde 2018 essa tecnologia tem sido 

implantada em mais de 20 estruturas de contenção brasileiras (Rodrigues, 2020). 
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1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foram estudados os dados diretos de geotecnia e os dados indiretos de 

geofísica, incluindo microssísmica da Barragem BR de Tapira. Esta barragem tem 61 m 

de altura e 570 m de extensão de coroamento e é considerada com categoria de risco baixo 

e dano potencial associado alto, sendo então classificada como uma barragem de Classe 

B e está inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). 

 

Com o objetivo secundário de conhecer melhor a barragem em estudo, bem como 

entender a influência de fatores externos e internos na análise microssísmica, modelos em 

três dimensões foram gerados utilizando o software Leapfrog. 

 

Outro objetivo secundário do trabalho foi realizar uma comparação visual dos dados in 

situ de microssísmica, no domínio do tempo. Para tanto, foram comparados os dados de 

diferença de velocidade de onda (dv/v) com dados de presença de água, vazão na estrutura 

e climáticos da região onde está situada a Barragem BR. Assim, foram gerados no 

software R gráficos de dv/v, bem como o nível de água, a pluviometria, temperatura, 

umidade na região e a vazão de água nas ombreiras da barragem versus tempo. 

 

Por fim, com o objetivo principal de definir e ranquear quais parâmetros geotécnicos 

realmente se correlacionam com dv/v para essa estrutura, foi proposto um modelo 

estatístico de aprendizado de máquina utilizando o método de árvore de regressão e 

Random Forest, também utilizando o software R. 

 

Importante frisar o caráter acadêmico deste estudo, todos os resultados obtidos e 

conclusões deste não apresentam nenhum vínculo com uma potencial avaliação da 

estabilidade ou segurança global da estrutura alvo da pesquisa científica. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho proposto é composto por seis capítulos sendo eles: 
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o Capítulo 1 – Introdução: apresenta a contextualização do tema proposto, lista os 

objetivos secundários e o principal, fazendo um resumo da metodologia utilizada e 

por fim a estrutura deste. 

 

o Capítulo 2 – Barragens de contenção de rejeto: princípios gerais, métodos de 

investigação geotécnica e aplicação da microssísmica: traz um referencial teórico 

dos temas importantes apresentados no trabalho. Este capítulo discorre sobre 

barragens (incluindo instrumentação geotécnica), métodos geofísicos aplicado a 

monitoramento de barragens e por fim, apresenta um resumo sobre microssísmica 

passiva e convencional. 

 

o Capítulo 3 - Concepção e condicionantes geotécnicos da barragem de contenção 

de rejeitos de Tapira/MG: síntese da área de estudo, fazendo uma revisão do 

histórico do complexo onde a barragem está inserida, contextualização geológica, 

revisão da Mina Tapira, e um estudo detalhado da Barragem BR. 

 

 

o Capítulo 4 - Estudos microssísmicos aplicados ao sistema de disposição de 

rejeitos de Tapira: este capítulo apresenta todos os procedimentos feitos para 

implantação do sistema para obtenção dos dados de microssísmica. Também 

apresenta a metodologia adotada em cada etapa do trabalho para alcançar tanto os 

objetivos secundários como o principal. 

 

o Capítulo 5 - Análise microssísmica do sistema de disposição de rejeitos de 

Tapira: apresenta os resultados obtidos e as discussões destes, apresentando desde 

o modelo criado no sotfware Leapfrog, os gráficos gerados no sotfware R e por fim, 

o resumo estatístico bem como o modelo de aprendizado de máquina.  

 

o Capítulo 6 - Conclusões e pesquisas complementares: o último capítulo expõe as 

conclusões do trabalho e sugestão de pesquisas futuras que visam complementar o 

que já foi realizado até então. 
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CAPÍTULO 2

 

BARRAGENS DE CONTENÇÃO DE REJETO: PRINCÍPIOS 

GERAIS, MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA E 

APLICAÇÃO DA MICROSSÍSMICA 

 

Este capítulo traz um referencial teórico dos temas que serão importantes para o 

entendimento deste trabalho. Esta revisão discorre sobre barragens de rejeito, mais 

especificamente sobre: técnicas de disposição de rejeito; formas de disposição de rejeito; 

disposição de rejeito em forma de barragens; métodos construtivos de barragens e 

instrumentação dessas estruturas. Além do tema barragens, é discutido também sobre 

métodos geofísicos aplicados ao monitoramento de barragens de rejeito, microssísmica 

convencional e microssísmica passiva. 

 

2.1  BARRAGENS 

 

Como dito anteriormente, todo o processo de beneficiamento de um bem mineral tem 

como resultado dois tipos de produtos, o concentrado e o rejeito. O rejeito, que é aquele 

material que não apresenta valor econômico e tem que ser disposto de alguma forma. 

Uma dessas técnicas de disposição de rejeito é em forma de barragens. 

 

 

2.1.1 Técnicas de disposição de rejeito 

 

Os rejeitos gerados pela mineração podem ser descartados na forma sólida ou de polpa 

(Silva, 2010; Nicoli, 2014). No Brasil, de acordo com Lemos Júnior (2012), a maior parte 

dos rejeitos são descartados na forma de polpa (sólido + água). Segundo Silva (2010), o 

processo de disposição de rejeitos em forma de polpa pode ser feito por três diferentes 
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técnicas que influenciam na formação da praia. Essas técnicas utilizam hidrociclones, 

spray bars ou espigotes (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1- Sistemas de disposição de rejeitos:  a) Hidrociclone, b) Spray Bars, c) 

Espigote (Silva, 2010) 

 

Segundo o autor, a técnica de disposição de rejeitos ciclonados por meio de hidrociclones 

consiste na separação pelo peso da partícula dos rejeitos totais em underflow 

(granulometria grossa) e overfow (granulometria fina). Os materiais de granulometria 

mais grossa são utilizados para construção de diques, já o material fino é lançado no 

reservatório para a formação da praia. A utilização dos rejeitos ciclonados é feita por 

equipamentos de terraplanagem, com controle de compacidade dos rejeitos granulares, 

para reduzir os riscos inerentes à liquefação. 

 

A segunda técnica é por spray bars, este método consiste em dispor tubos 

longitudinalmente ao longo da praia, com pequenos furos distribuídos ao longo de seu 

comprimento. Esta técnica objetiva reduzir a pressão de lançamento de polpa na barragem. 

Assim, ocorre a redução do arraste de partículas sólidas e melhora a segregação hidráulica 

dos rejeitos. Por consequência, diminui a variabilidade dos parâmetros de resistência, 

deformabilidade e condutividade hidráulica dos rejeitos ao longo da formação da praia. 
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A terceira técnica é o sistema de espigotes. Esta técnica tem a instalação mais simples e 

a operação mais complexa. Isso porque, segundo o autor, ela pode causar sérios 

problemas na formação da praia, não tendo uniformidade nos pontos de lançamento, 

formando poças de lama e água entre os pontos de lançamento. Ainda sofre com a grande 

variabilidade dos parâmetros de resistência, deformabilidade e condutividade hidráulica 

dos materiais dispostos. Isso contribui para o aumento do carreamento de sólidos em 

direção as estações de bombeamento de água. 

 

2.1.2 Formas de disposição de rejeito 

 

A disposição dos rejeitos pode ser feita de três formas (Silva, 2010): em ambientes 

subaquáticos, cavidades subterrâneas e ambientes superficiais. Em ambientes 

subaquáticos, os rejeitos são dispostos em forma de polpa diretamente em corpos de água. 

O autor cita que essa proposta é interessante para regiões de elevadas taxas de 

precipitação e nos casos onde os resíduos são constituídos por minérios sulfetados, 

visando inibir a geração de drenagem ácida. Esta metodologia é questionável quanto sua 

aplicabilidade em função das restrições ambientais, sendo assim, ela se limita a 

procedimentos provisórios e a situações emergenciais. 

 

Outra forma de disposição de rejeitos é em cavidades subterrâneas, comumente rejeitos 

espessados, em cavidades já lavradas (mine backfill). Geralmente, são utilizados rejeitos 

em pasta, misturados em cimento, estéril e outros materiais, com o objetivo de melhorar 

as propriedades geotécnicas dos materiais utilizados para o preenchimento. Dentre as 

vantagens deste método estão a redução de impactos ambientais dos materiais dispostos, 

baixo custo operacional no transporte dos rejeitos e na estabilização e suporte da 

cavidade, além da minimização de exigência de novas áreas para a implantação de 

estruturas de disposição de rejeitos em superfície. 

 

Por fim, a última técnica é a superficial. Dentro da disposição superficial, podem ser 

utilizadas três técnicas, a primeira por via úmida é feita em reservatórios contidos por 

diques (áreas planas ou pouco irregulares) ou por barragens (regiões de relevo acidentado 

ou ainda em cavas exauridas). A segunda é por via seca onde a disposição é feita em 
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forma de pilha, os rejeitos são filtrados e drenados e então dispostos em forma de pilhas 

de rejeito. A última técnica utiliza a tecnologia de paste (aeste fill).  

 

A diferença mais importante entre as duas primeiras técnicas é que, por via úmida, ocorre 

a retenção de líquidos conjuntamente com o material sólido descartado. Por outro lado, 

na via seca há uma maior recuperação e recirculação de água, maiores ângulos de repouso 

e menor impacto ambiental, mas essa técnica tem um custo de implantação e operação 

mais elevado (Dornas, 2008). 

 

2.1.3 Disposição de rejeitos em barragem 

 

Barragens são consideradas por Cardozo et al. (2016) como uma das maiores estruturas 

geotécnicas construídas pelo homem. Os autores afirmam que estas estruturas são 

construídas pela humanidade há milênios para diversos usos, como: armazenamento de 

água, controle de vazão, geração de energia, disposição de rejeitos, entre outros.  

 

Com o avanço da mineração e a preocupação ambiental, o assunto barragens de rejeito 

vem ganhando merecida atenção. Durante a história, ocorreram algumas rupturas de 

barragens de mineração e Azam & Li (2010) fazem uma revisão mundial de falhas em 

barragens de rejeito. Um dado interessante, segundo os autores, é que cerca de 1,2% das 

barragens de rejeito apresentaram algum tipo de falha nos últimos 100 anos (antecessores 

à publicação), contra 0,01% das barragens civis. Pedrosa (2017) apresenta um histórico 

estadual elencando os acidentes recentes relacionados a barragens de rejeitos no estado 

de Minas Gerais, ele cita a ruptura da barragem de Fundão, que na data, era a mais recente. 

 

Uma barragem de rejeito é, normalmente, planejada para ser construída em etapas, estas 

etapas são definidas segundo a necessidade do empreendimento e o ritmo de lavra. Desta 

forma, à medida que são gerados rejeitos, os alteamentos são executados (Duarte, 2008). 

A primeira etapa é um aterro inicial ou um dique de partida, construído com solo 

compactado. As etapas seguintes são os sucessivos alteamentos. Eles podem ser feitos 

utilizando o próprio rejeito ou materiais externos de área de empréstimo ou de estéril de 

mina (Dornas, 2008; Silva, 2010; Rezende, 2013). 
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Segundo Bittar (2006), a construção de barragens de rejeito está, normalmente, associadas 

a tecnologias de baixo custo e muitas vezes, é realizada pela equipe técnica e com 

equipamentos da própria mineradora. Sobre os alteamentos feitos com o próprio rejeito o 

autor cita vantagens e desvantagens. A grande vantagem é o baixo custo envolvido, uma 

vez que os alteamentos não são executados de uma só vez, e sim em etapas, de acordo 

com a necessidade do empreendimento. Porém, como desvantagem, é verificado que os 

rejeitos dependem de técnicas e métodos para ajustar suas propriedades para então se 

tornarem ideais para construção de barragens, principalmente no que diz respeito à 

susceptibilidade à liquefação destes materiais, além da sua excessiva erodibilidade 

superficial e dificuldade de compactação. 

 

De acordo com Cerqueira (2017), as barragens são construídas contendo os seguintes 

elementos:  

 

o Fundação da barragem: formação geológica que irá suportar o maciço e o material 

depositado durante e depois da construção;  

 

o Sistema de drenagem interna: constituídos por drenos de fundo, colchões drenantes 

e drenos verticais, tem como tarefa manter baixo o nível freático;  

 

o Corpo da barragem/maciço: composto por material compactado ou não, de forma a 

ser a barreira física ao fluxo do material represado;  

 

o Ombreiras: marca o contato lateral do barramento com o solo/rocha in-situ; 

 

o Drenagem superficial: constituídos de valetas, canaletas, descidas de água e canais 

que são necessários para o controle do escoamento de água pluvial; 

 

o Cobertura vegetal: vegetação, normalmente gramíneas, com função de evitar 

processos erosivos nos taludes da barragem; 
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o Sistema extravasor: composto, geralmente, por canal ou galeria com o objetivo de 

transportar, com segurança, as cheias ocorridas na bacia de contribuição da barragem, 

desviando-as do maciço para que o galgamento do reservatório não ocorra. 

 

 

2.1.4 Métodos construtivos de barragens de rejeito 

 

Existem três métodos construtivos de barragens de rejeito: método de montante; jusante 

e linha de centro. Estes métodos se diferenciam pelos materiais utilizados no processo de 

alteamento, mas principalmente pelos procedimentos construtivos. Dentre os fatores 

importantes para se tomar a decisão de qual técnica escolher é o volume de material a ser 

armazenado, os custos da obra e os riscos associados. A Tabela 2.1, apresenta as razões 

entre volumes e custos em função de cada método de alteamento (guardadas as 

características de cada empreendimento) (Bittar, 2006). 

 

Tabela 2.1 - Tabela comparativa entre métodos de alteamento (modificado de Caldwell 

& Smith, 1985) 
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• Método da montante 

 

Método de construção mais antigo e simples, caracterizando-se como uma evolução 

natural dos procedimentos empíricos de disposição de rejeitos. A construção desse tipo 

de barramento se inicia a partir de um dique inicial ou dique de partida, normalmente de 

material argiloso ou enrocamento compactado. Depois é realizada a etapa de lançamento 

do rejeito, formando uma praia de deposição, que pode ser a fundação para o próximo 

alteamento e fornecerá materiais para construção dos diques subsequentes. Este processo 

repete-se até que a cota final prevista no projeto seja atingida.  

 

A construção a montante tem como principal vantagem o baixo custo de construção, a 

necessidade de menor volume de material e a rapidez e simplicidade na execução dos 

alteamentos. Por isso, este método é o de menor custo de implantação. Porém apresenta 

algumas desvantagens, dentre elas está à dificuldade de controle da superfície freática, 

baixo controle construtivo, baixa capacidade de estocagem de água e alta suscetibilidade 

a liquefação, isso porque os alteamentos são feitos sobre rejeitos depositados e não 

consolidados. Além disso, sob condições saturadas e estado de compacidade fofo, os 

rejeitos apresentam baixa resistência ao cisalhamento e podem se liquefazer sob 

carregamentos tanto dinâmicos quanto estáticos. 

 

Por isso, este método, representado pela Figura 2.2, exige um controle eficaz durante os 

períodos construtivo, operacional e de descomissionamento, e ele vem caindo em desuso 

e é proibido em alguns países (Bittar, 2006; Dornas, 2008; Lemos Júnior, 2012).  

 

 

Figura 2.2 - Barragem de contenção de rejeitos com alteamentos a montante (Gomes, 

2006) 
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• Método de jusante 

 

Esta metodologia surgiu porque alguns tipos de rejeitos não possuem características 

geotécnicas adequadas para utilização como fundação (Lemos Júnior, 2012). O que 

significa que, alguns rejeitos não têm competência geotécnica para a construção de 

montante.  

 

A execução dessa estrutura se inicia, também, com a construção de um dique de partida, 

feito de solo ou enrocamento compactado. Em seguida são implantados os alteamentos 

sucessivos a jusante, até ser atingida a cota final do projeto (Figura 2.3) (Figura 2.4).  

  

 

Figura 2.3 - Barragem de contenção de rejeitos com alteamentos a jusante (Gomes, 

2006) 

  

 

Figura 2.4 - Barragem de contenção de rejeitos com alteamentos a jusante (Gomes, 

2006) 

  

Este método foi desenvolvido para reduzir os riscos associados às barragens para 

montante, principalmente quando submetidos a cargas dinâmicas, sobretudo sismos. Esta 

estrutura consegue armazenar um volume considerável de água a montante sem 

comprometer a estabilidade, isso graças a instalação de núcleos impermeáveis e sistemas 
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de drenagem interna adequadas. Esta estrutura apresenta, normalmente, melhor fator de 

segurança, mas pode se tornar inviável pelo alto custo de implantação ou pelo grande 

volume de material de empréstimo necessário para a construção do aterro (Dornas, 2008).  

 

A grande vantagem deste método, segundo Cardozo et al. (2016), está na sua resistência 

a carregamentos dinâmicos, isso por causa do método de escalonar a construção sem 

interferir na segurança da camada anterior. Isso facilita a drenagem, o que diminui a 

susceptibilidade a liquefação. Outra vantagem é a não restrição de altura e a possibilidade 

de redução, significativa, das dimensões do vertedor de cheias, com a criação da bacia de 

amortecimento no interior do reservatório (Gomes, 2006). Já as desvantagens citadas por 

Lemos Júnior (2012) são o alto custo, como dito anteriormente, além do amplo espaço a 

jusante que esta barragem necessita sem que a drenagem interna seja prejudicada.  

 

• Método da linha de centro 

 

Este método é basicamente a junção dos dois métodos anteriores e se caracteriza como 

uma técnica que tem vantagens e desvantagens específicas em relação a cada método. Ele 

utiliza das mesmas premissas em termos da disposição hidráulica dos rejeitos do método 

a montante, por isso é tratada de forma similar às estruturas alteadas para montante.  

 

O alteamento é feito pelo eixo da crista da barragem, ficando parte do aterro alteado sobre 

a praia de rejeitos e outra parte com fundação a jusante do maciço implantado. Ou seja, a 

parte de montante do aterro é construída sobre o rejeito, já o talude a jusante tem como 

fundação o alteamento anterior ou o terreno natural (Figura 2.5).  

 

 

Figura 2.5 - Barragem de contenção de rejeitos com alteamentos de linha de centro 

(Gomes, 2006) 
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É possível a utilização de zonas de drenagem interna ou núcleos impermeáveis que 

possibilitam melhor controle da linha de saturação dentro do maciço da barragem.  

 

Dentre as vantagens deste método está a possibilidade de redução do volume de material 

de empréstimo necessário para a construção do aterro e a construção do sistema de 

drenagem interna em todas as etapas da obra. Outra vantagem é que, por esse método 

assentar apenas uma pequena parte do aterro sobre material não consolidado, há uma 

redução da susceptibilidade a liquefação destes materiais quando comparados com o 

método a montante. Isto torna viável sua utilização mesmo em áreas com alta sismicidade.  

 

A grande desvantagem é que a praia de rejeitos é formada muito próxima ao aterro. Isto 

é importante, pois, um eventual aumento do nível de água poderia causar uma alteração 

nas condições de acomodação do rejeito e então, deformações no talude de montante da 

barragem (Bittar, 2006; Dornas, 2008; Lemos Júnior, 2012). 

 

A Tabela 2.2 é um resumo comparativo entre os métodos construtivos, ela destaca as 

vantagens, desvantagens, características, propriedades, entre outros.  

 

Tabela 2.2 - Resumo comparativo dos principais métodos construtivos de barragens de 

rejeito (Cardozo et al., 2016) 
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2.1.5 Instrumentação para monitoramento da barragem 

 

Deve-se monitorar as barragens porque são estruturas falíveis. Ao longo de sua vida útil, 

uma barragem se degrada e alteram-se seus indicadores de confiabilidade. Existem vários 

instrumentos/ferramentas para o monitoramento dessas estruturas. A instrumentação, em 

conjunto com as inspeções visuais, é um indicador de segurança. Existem instrumentos 

para monitoramento direto e indireto. 

 

o Direto 

 

Os instrumentos que são apresentados nesse trabalho, para acompanhamento direto, são 

o Indicador de Nível de Água (INA) e o Piezômetro. 

 

• Indicador de nível de água (INA) 

 

Este instrumento consiste na instalação de um tubo (de PVC, metálico ou geomecânico) 

com ranhuras (ou perfurado) na totalidade (ou em grande parte de seu comprimento), 

inserido em um furo de sondagem. O sistema funciona de forma simples, a água 

subterrânea percola o tubo através das ranhuras, com isso o nível da água no solo é medido 

pelo nível dentro do instrumento. Importante saber que esse método mede o nível médio 

de água no solo, uma vez que permite a comunicação vertical entre dois ou mais aquíferos. 

 

O nível de água dentro do tubo varia com a variação média do nível de água das camadas 

de solo saturado. Este nível é medido em relação a uma referência, como por exemplo, a 

boca do furo. Ela pode ser determinada com um equipamento chamado medidor de nível 

de água. Este equipamento é composto por uma trena graduada acoplada a um apito ou 

sonda elétrica que emite sinais sonoros em contato com a água (Cerqueira 2017). 

 

Dentre as vantagens deste instrumento, o autor cita que é um método de construção 

simples e por isso, não requer mão de obra especializada e de equipamentos complexos e 

de alto custo. Outra vantagem é em relação ao equipamento em si, ele é um instrumento 

robusto e durável, não necessitando de manutenção rotineira. Dentre as limitações autor 

cita que este método não mede poro-pressão ou carga piezométrica. Este instrumento 
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também está sujeito a pobre repetitividade e acurácia, interferência do sensor com a 

umidade do interior da tubulação, o risco de erro do operador e alto tempo de resposta 

dependendo do tipo de solo. 

 

• Piezômetro 

 

Existem quatro tipos de piezômetros: o de Casagrande (ou standpipe), de corda vibrante, 

hidráulico e pneumáticos. Mas os dois primeiros são os mais utilizados. A função dos 

piezômetros é fornecer a carga de pressão no ponto em que foi instalado. Quando é 

conhecida essa carga de pressão, é então calculada a carga total naquele ponto. O valor 

de leitura que é dado pelo instrumento é a cota piezométrica. A cota piezométrica é a 

soma da carga de elevação mais a carga de pressão no ponto da instalação, ou seja, é 

obtida a carga total no ponto de instalação em relação ao nível do mar (Romanini 2016). 

 

O piezômetro de Casagrande, assim como um INA, é constituído por um tubo (de PVC, 

metálico ou geomecânico), com ranhuras (ou perfurado) em um ou mais trechos de 

geralmente 1 metro cada, e também é inserido no furo de sondagem, ao redor do tubo é 

colocada areia e sobre essa um selo de bentonita ou solo-cimento para isolar o 

instrumento. O fluxo de água subterrânea que passa através das ranhuras do tubo é 

submetido a uma determinada carga piezométrica, tal carga faz com que o nível de água 

no interior da tubulação suba ou desça conforme a variação nas condições desse fluxo. 

Em suma, o nível de água no interior da tubulação representa a carga piezométrica na 

posição da célula de areia (Cerqueira 2017). 

 

Segundo o autor, o piezômetro de corda vibrante é formado por um sensor piezométrico 

de corda vibrante que é inserido em um furo de sondagem ou cravado em solo mole. O 

fluxo de água subterrânea percola até atuar no sensor, que por sua vez é submetido a uma 

determinada poro-pressão. A inexistência do tubo conectando a célula à superfície do 

terreno é que dá ao sensor a característica de confinamento e, assim, suas medições não 

estão sujeitas às condições barométricas. 
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o Indireto 

 

O instrumento para controle indireto de barragens usado é o monitoramento 

microssísmico.  

 

• Monitoramento Microssísmico 

 

A microssísmica é um método geofísico que estuda microterremotos, aos quais podem 

ser causados por agentes naturais ou uma fonte induzida, tal metodologia trabalha com a 

porcentagem da derivada da velocidade de onda dividido pela velocidade de onda.   

 

O monitoramento microssísmico pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é a microssísmica 

convencional, essa metodologia que estuda a variação de velocidade de onda proveniente 

de uma fonte ativa. Por outro lado, a microssísmica passiva, foco deste estudo, estuda a 

variação de velocidade de onda de uma fonte passiva. Este método será mais bem 

detalhado no decorrer do trabalho. 

 

2.1.6 Métodos de investigação geotécnica 

 

Existem metodologias de investigação direta de dados e outras fornecem dados indiretos. 

É importante saber que, ambos os métodos são complementares, por isso a utilização de 

um não dispensa o uso do outro.  

 

o Direto 

 

Métodos diretos de investigação de barragens consistem em um conjunto de operações 

destinadas a observar diretamente o material de construção do barramento e/ou obter 

amostras deste material ao longo de uma perfuração. Os métodos mais comumente 

utilizados para estas estruturas são Standard Penetration Test (SPT) e o Cone Penetration 

Test (CPTu). 

 

 

 



18 

 

• Standard Penetration Test (SPT) 

 

Segundo Cunha (2016), o ensaio SPT é uma das ferramentas mais utilizadas na 

investigação geotécnica. Ela é usada para obtenção de parâmetros geotécnicos, pois além 

de ser um procedimento rápido e barato, em comparação com outros ensaios, também 

fornece amostras para classificação tátil-visual do solo, parâmetros de resistência à 

penetração e determina o nível de água (Hachich et al., 1998).  

A partir da descrição do testemunho de sondagem e os dados obtidos de resistência à 

penetração, é possível realizar a classificação do material. A Tabela 2.3 apresenta o 

sistema de classificação de solos que é amplamente utilizado no Brasil (Schnaid & 

Odebrecht, 2012). 

 

Tabela 2.3 - Classificação de solos - NBR 7.250/82 (Schnaid & Odebrecht, 2012) 

Solo Índice de resistência a penetração Designação 

Areia e Silte 

arenoso 

< 4  Fofa 

5 a 8 Pouco compacta 

9 a 18 Medianamente compacta 

19 a 40 Compacta 

> 40 Muito compacta 

Argila e 

Silte argiloso 

< 2  Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média 

11 a 19 Rija 

> 19 Dura 

 

De acordo com Schnaid & Odebrecht (2012), a perfuração feita para o ensaio de SPT é 

realizada por tradagem e circulação de água. Durante o ensaio, a cada metro de 

profundidade é retirada uma amostra representativa do material por meio de um 

amostrador-padrão com 50 mm de diâmetro. A norma que regulariza este ensaio é a 

NBR6484/80, nela contém os procedimentos de perfuração e de ensaio. O procedimento 

de ensaio consiste na cravação do amostrador padronizado no fundo de uma cravação, 

usando o peso de 65 kg, caindo a uma altura de 750 mm. A informação retirada desse 
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procedimento é chamada de Nspt, o valor do Nspt é o número de golpes necessários para 

fazer o amostrador penetrar 300 mm, após uma cravação inicial de 150 mm. 

 

• Ensaio de infiltração 

 

Para determinação da capacidade de absorção do solo é necessário realizar ensaios de 

infiltração (ensaio de permeabilidade), seguindo os preceitos do Boletim N4 ABGE 96 – 

“Ensaios de permeabilidade em solo”. Ensaio de infiltração, também conhecido como 

ensaio de permeabilidade em solo, é um procedimento frequentemente realizado em 

projetos de geologia de engenharia, ele tem por objetivo determinar o valor de k 

(coeficiente de permeabilidade), expresso em cm/s, indicativo da velocidade com a qual 

o líquido consegue infiltrar na camada de solo ensaiado. 

 

O valor de k é comumente expresso como um produto de um número por uma potência 

negativa de 10. A Tabela 2.4 apresenta, segundo Casagrande & Fadum (1940), os 

intervalos de variação de k para os diferentes tipos de solos. 

 

Tabela 2.4 - Valores do Coeficiente de Permeabilidade k (Casagrande & Fadum, 1940) 

 

 

Este ensaio é realizado através de injeção de água no furo de sondagem. O primeiro passo 

para se iniciar este ensaio é a completa saturação do solo. Após a saturação, é medido ao 

longo do tempo, o volume de água necessário para manter o nível de água constante 

dentro do furo (JSsondagens, n.d.). 
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• Piezocone Penetration Test (CPTu) 

 

O ensaio de cone (CPT) é um ensaio de campo muito adequado para deltas de rios e solos 

moles. Diferentemente do SPT, este ensaio não está sujeito a variações devido ao 

operador. Além disso, ele apresenta um registro continuo da resistência a penetração e 

uma descrição estratigráfica do subsolo em prospecção (Cunha, 2016).  

 

O ensaio CPT vem sendo utilizado de forma crescente em inúmeros projetos geotécnicos. 

No início dos anos 1980 os elementos de poro-pressão foram incorporados aos cones 

elétricos, resultando no equipamento designado como piezocone (ensaio CPTu). 

 

De acordo com a Norma NBR 12069/1991 – “Solo – Ensaio de penetração de cone in 

situ”, o objetivo desse método é a determinação da resistência do solo à penetração 

estática e contínua ou incremental de uma ponteira padronizada. O CPTu fornece a 

resistência de ponta (qc), a resistência de atrito lateral (fs) e pressões neutras (u). Com 

base nas medidas de qc e fs, calcula-se a razão de atrito Rf = fs/qc. Outros parâmetros 

fornecidos pelo ensaio de CPTu são (tais parâmetros são dados por formulações empíricas 

e carecem de calibrações para cada tipo de solo): a resistência real (qt); Soil Behaviour 

Type Classification Chart ou classificação (não normalizada) dos tipo de comportamento 

dos solos (SBT); índice dos tipos de comportamento dos solos (Ic SBT); peso específico 

(γ); tensão vertical(σ,v); pressão hidrostática (u0); Tensão vertical in situ (σ’,v0); 

resistência de ponta do cone normalizada (qt1); razão de atrito normalizada (Fr); 

poropressão normalizada (Bq); classificação (normalizada) dos tipos de comportamento 

dos solos (SBTn); expoente (n); fator de correção das tensões confinantes (Cn); índice 

dos tipos de comportamento dos solos (=IcSBT) (Ic); resistência normalizada de ponta 

(qtn); elemento poroso situado na base do cone (u2); índice de rigidez do solo (=G/su) 

(Ir); coeficiente de permeabilidade estimada do solo em termos da classificação SBTn 

dos solos (kSBT); coeficiente de adensamento vertical (Cv); Standart Penetration Test 

(SPT N60); Constrained Mod; densidade relativa (Dr); ângulo de fricção; Módulo de 

elasticidade ou módulo de Young do solo (Es); módulo cisalhamento máximo do solo 

(G0); fator Nkt (Nkt); resistência não drenada do solo (su); razão das resistências (su/s’v0); 

fator da razão de sobreadensamento (valor 0,3 como padrão) (kCOR); overconsolidatiom 

ratio ou razão de sobre adensamento (OCR); velocidade cisalhante (Vs); State 
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Paramenter; coeficiente de empuxo no repouso (K0); Sensitivity; Peak Phi; Shear 

Strength. 

 

O ensaio CPTu baseia-se na cravação estática lenta de um cone mecânico ou elétrico que 

armazena em um computador os dados a cada profundidade amostrada. O cone alocado 

nesta bomba hidráulica penetra o terreno a uma velocidade constante e controlada. O 

próprio equipamento, por ser hidráulico, crava o cone no terreno e funciona como uma 

prensa. Depois de cravado, ele obtém os dados de forma automática e o próprio sistema 

captura os índices e faz o registro contínuo (5 em 5 cm) desses dados ao longo da 

profundidade (Schnaid & Odebrecht, 2012). 

 

• Teste de densidade – método do frasco de areia 

 

A densidade ou a massa específica aparente pode ser determinada em campo pelo método 

do frasco de areia. Este método é normatizado pela ABNT NBR 7185-1986 – 

“Determinação da massa específica aparente, in situ, com emprego do frasco de areia”. 

Este ensaio consiste em calcular a massa específica aparente seca do solo. Para o ensaio, 

é necessário que se pese o frasco com areia de densidade conhecida, em seguida 

posiciona-se a bandeja com orifício no centro no solo e limpa-a. Com a marreta e a 

talhadeira, faz-se um furo no solo com mesmo diâmetro e profundidade de 

aproximadamente 15 cm, é então recolhido o solo retirado na escavação do furo, este solo 

é pesado e determinado o seu teor de umidade. Isso permite obter a massa do solo seco. 

 

Depois de o furo ser feito, o frasco de areia deve ser posicionado de cabeça para baixo 

encaixado na bandeja metálica e o registro que permite a passagem de areia deve ser 

aberto. Após a passagem de toda a areia, fecha-se o registro e pesa-se novamente o frasco 

de areia. Será encontrada uma massa menor que a anterior. Sabendo a diferença de massas 

e a densidade da areia conhecida, é possível calcular o volume do furo feito no solo.  

 

Conhecendo os valores da massa do solo seco e o volume do furo, é possível calcular a 

densidade do solo (Torres Geotecnia, n.d.). 
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• Teor de umidade natural 

 

A determinação do teor de umidade natural em laboratório é feita seguindo os preceitos 

da ABNT NBR 6457/1986 – “Amostras de solo - Preparação para ensaios de compactação 

e ensaios de caracterização”. 

 

Este teste se inicia com a coleta em campo de amostras que são mantidas em recipientes 

hermeticamente selados. No laboratório, deve ser medida a massa da cápsula que será 

usada para colocar o solo. Em seguida é posto o solo na cápsula e deve ser medida a massa 

do conjunto composto por solo úmido mais cápsula. O conjunto deve ser colocado na 

estufa à temperatura de 105°C por 24 h. Por fim, é medida a massa do conjunto formado 

por solo seco mais cápsula. Subtraindo as massas antes e depois da estufa é possível 

calcular a umidade natural do solo. Este procedimento deve ser repetido com, no mínimo, 

três amostras (Pereira, 2017). 

 

• Caracterização do solo 

 

Em laboratório podem ser realizados testes de caracterização do solo como: 

granulometria, compactação, permeabilidade e resistência. 

 

A análise granulométrica é realizada conforme as regras da ABNT NBR 7181/1984 – 

“Solo - Análise granulométrica”. O ensaio de compactação é feito de acordo com a norma 

ABNT NBR 7182/1986 – “Solo – Ensaio de Compactação”. A permeabilidade do solo é 

obtida com o ensaio seguindo os preceitos da ABNT NBR 13292/1995 – “Solo - 

Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga constante - 

Método de ensaio” e da ABNT NBR 14545/2000 – “Solo - Determinação do coeficiente 

de permeabilidade de solos argilosos a carga variável”. O ensaio de resistência é realizado 

seguindo as orientações da ABNT NBR 12770/1992 – “Solo coesivo - Determinação da 

resistência à compressão não confinada - Método de ensaio” (Pereira, 2017). 

 

 

 

 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=398395
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o Indireto 

 

A geofísica é o método indireto de investigação da barragem, ela é a ciência que usa os 

princípios da física para estudar a Terra. A geofísica tem como objetivo investigar 

propriedades e aspectos da crosta terrestre. Essa investigação é feita sob a ótica de vários 

interesses, são alguns deles: a busca por hidrocarbonetos e bens minerais, localização de 

regiões favoráveis à circulação de águas subterrâneas, pesquisa mineral e investigação de 

obras civis (ex: investigação de barragens de rejeito) (Chiossi, 2013). 

 

Os métodos geofísicos são uma forma indireta de investigar a subsuperfície da Terra, 

isso pela aquisição e interpretação de dados instrumentais, sendo chamados também como 

métodos indiretos, não invasivos ou não destrutivos (CETESB, 1999). Existem vários 

métodos de prospecção geofísica, alguns deles, que são exemplos dos métodos utilizados 

para investigação de barragens, são: Eletrorresistividade; Polarização Induzida; Potencial 

Espontâneo e Groud Penetration Radar (GPR). 

 

Dentre as principais vantagens da aplicação desses métodos, em relação aos métodos 

tradicionais de investigação de subsuperfície, é a agilidade na avaliação de grandes áreas 

com um custo relativamente menor. Outra vantagem é que essa metodologia é feita em 

perfis contínuos, possibilitando a identificação mais precisa das variações laterais. 

(CETESB, 1999). 

 

• Eletrorresistividade (ER) 

 

O método de eletrorresistividade emprega uma corrente elétrica artificial, que é 

introduzida por dois eletrodos (chamados de A e B) em um terreno. O objetivo é medir o 

potencial gerado em dois outros eletrodos (chamados de M e N) na proximidade dos 

fluxos de corrente (Figura 2.6). Este método permite que seja apurada a resistividade 

aparente em subsuperfície e, pelo processo de inversão, seja calculada a resistividade real. 

(Lago et al., 2006).  
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Figura 2.6 - Esquema representativo das partes componentes de um sistema de 

prospecção elétrica (Chiossi, 2013) 

 

A resistividade é a resistência de um material a conduzir corrente elétrica. Ela é o inverso 

da condutividade, ou seja, esta segunda, mede a capacidade de um material de conduzir 

corrente elétrica. Essa propriedade física depende, basicamente, de sete fatores, são eles: 

composição mineralógica, granulometria, porosidade, grau de saturação, temperatura e 

salinidade da água. De modo prático, o uso deste método ajuda a determinar porosidade, 

zonas saturadas e quantidade de sais dissolvidos na água, isso porque quanto maior a 

porosidade menor a resistividade; zonas saturadas são mais condutivas do que zonas não 

saturadas, e quanto mais sais dissolvidos na água menor será a resistividade (Rodrigues, 

2018).  

 

• Polarização Induzida (IP) 

 

O método IP estuda o fenômeno elétrico estimulado por corrente, observado como 

resposta atrasada à voltagem, em materiais naturais (Sumner, 1976). Este fenômeno 

ocorre como um bloqueio resistivo ou uma polarização elétrica destes materiais.  

 

A cargabilidade é o parâmetro medido pelo IP, esse parâmetro é definido como a área 

abaixo da curva de decaimento, estendida a certo intervalo de tempo Δt. A composição 

de um material e a sua saturação em água, são os parâmetros que influenciam a 

cargabilidade, por isso este método consegue distinguir com maior clareza poros cheios 

de líquidos e minerais metálicos.   

 

Na prática, o método de IP é baseado na medição das variações de voltagem em função 

do tempo ou da frequência. O IP se assemelha à descarga de um capacitor. Ao aplicar 
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uma diferença de potencial por intermédio de eletrodos de corrente (chamados A e B), 

cravados na superfície do terreno, ocorre a polarização do solo. Esta diferença de 

potencial não se estabelece nem se anula instantaneamente quando a corrente é emitida e 

cortada, ela varia com o tempo na forma da curva ΔVip = f(t). A amplitude de um valor 

ΔVip (t) está diretamente ligada a maior ou menor capacidade que os terrenos tem de se 

polarizarem (Figura 2.7) (Braga, 2006). 

 

 

Figura 2.7 - Curva de descarga IP no domínio do tempo (Braga, 2006) 

 

• Potencial Espontâneo (SP) 

 

O potencial espontâneo é um método geoelétrico passivo de campo natural. Ele mede as 

diferenças de potenciais elétricos da superfície ou subsuperfície. Este método se baseia 

no fato de que em determinadas condições, as heterogeneidades condutivas do subsolo se 

polarizam e são convertidas em pilhas elétricas, as quais geram corrente elétricas. 

(Barbosa, 2003). 

  

Este método é principalmente utilizado para identificação de corpos mineralizados. Mas 

pode também ser utilizado quando há fluxo de água subterrânea, isso porque ele é um 

importante agente para geração de SP.  Por isso, a aplicação deste método para 

investigação de fluxos em barragens de terra é uma metodologia muito interessante. O SP 

mede os potenciais oriundos da movimentação da água em um meio poroso (Bogoslovsky 

& Ogilvy, 1970).  
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O fluxo de água que passa por um sistema capilar, coleta e transporta íons positivos 

existentes no meio. Estes íons positivos são acumulados no ponto de saída do sistema 

capilar, imprimindo uma carga líquida positiva. Já os íons negativos, que não foram 

transportados, são acumulados no ponto de entrada do sistema, assim deixam uma carga 

liquida negativa. Assim, o SP infere os pontos de entrada e saída das zonas de percolação 

(NEOGEO, 2018). 

 

Segundo os autores, a interpretação dos dados é principalmente qualitativa. Para o caso 

de fluxo de água, anomalias positivas podem indicar fluxo de água subterrânea ou de 

descarga de água. Já no caso de negativas, podem indicar área de percolação. 

 

A principal vantagem do método SP é sua simplicidade, tanto instrumental como 

operacional. Para um levantamento de SP necessitam-se basicamente de dois eletrodos, 

um milivoltímetro e fios devidamente isolados para as conexões entre os eletrodos e o 

milivoltímetro.  

 

• Ground Penetration Radar (GPR) 

 

O equipamento é composto por três componentes: a fonte de energia, a unidade de 

controle e a antena (Figura 2.8) (Desai et al., 2016). De acordo com os autores, o 

escaneamento ocorre com a unidade de controle produzindo e regulando os pulsos de 

energia do radar, esses pulsos são amplificados e transmitidos pela antena para a 

subsuperfície.  
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Figura 2.8 - Esquema representativo das partes componentes de um sistema de 

prospecção por GPR (adaptado de Neal, 2004) 

 

A unidade de controle recebe os dados de força e tempo necessários para a energia 

refletida retornar ao sistema. A forma como a energia responde a cada material do meio 

é determinada pela constante dielétrica e a condutividade elétrica. Quanto maior a 

constante dielétrica, mais lenta é a movimentação de energia eletromagnética do meio. E 

com o aumento da condutividade a profundidade de penetração diminui, mas quanto 

menos profundo maior a resolução. 

 

2.2 MICROSSÍSMICA 

 

Dentre os métodos geofísicos citados, este trabalho tem como foco a microssísmica 

passiva. Segundo de Wit & Olivier (2018), a microssísmica passiva é uma ferramenta 

capaz de detectar mudanças muito pequenas na velocidade sísmica do meio. Este método 

corresponde à detecção de ruídos do ambiente e é usado na geologia de petróleo, 

geotecnia e outros fins. 
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2.2.1 Histórico 

 

No final da década de 1930, dois pesquisadores da US Bureau of Mines (USBM), Obert 

e Duvall, realizaram estudos sonoros em uma mina subterrânea. Durante estes estudos, 

eles anexaram a um pilar rochoso, submetido a uma dada pressão, um par de transmissor-

receptor. Com esse arranjo eles tentaram medir as mudanças na velocidade sônica 

indicativas de mudanças no carregamento do pilar. Durante o curso dos seus 

experimentos, eles removeram o transmissor e mesmo depois disso detectaram sinais no 

receptor, eles chamaram esses sinais de micro-sons.  

 

Posteriormente, estes pesquisadores realizaram estudos laboratoriais e de campo. Assim, 

verificaram que esse fenômeno, referido em termos não técnicos como “rock talk”, é uma 

medida da estabilidade mecânica do material rochoso e/ou da estrutura rochosa associada. 

Nos anos seguintes, o trabalho de Obert e Duvall serviu de ponto de partida para o 

desenvolvimento do que se conhece hoje como microssísmica. Hoje essa técnica é uma 

ferramenta de rotina com várias aplicações geotécnicas (Hardy JR, 2005).  

 

Esta técnica começou a ser empregada primeiro na indústria do petróleo. Kamei et al. 

(2015) explicam que o monitoramento microssísmico é uma ferramenta muito importante 

para monitorar fluxo de fluido e as mudanças de pressão/tensão no subsolo durante a 

injeção e extração do fluido. Por isso, este método é muito usado para entender o 

comportamento do meio durante o fraturamento hidráulico e assim melhorar a produção 

de hidrocarbonetos e geração de energia geotérmica. Mas, recentemente, ela vem sendo 

aplicada para outros fins, como estudo de estruturas civis, obras geotécnicas, 

monitoramento de escorregamentos e o fluxo de fluidos dentro de uma barragem de 

rejeito. 

 

O monitoramento microssísmico é basicamente a medição de micro terremotos. De 

acordo com Kamei et al. (2015), tais terremotos são muito fracos, e ocorrem em escalas 

espaciais muito pequenas, assim não são sentidos por seres humanos sem o auxílio de 

equipamentos específicos. O monitoramento microssísmico fornece informações sobre a 

localização, extensão e o mecanismo de qualquer processo de dano ocorrido na estrutura. 
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Sendo assim, a microssísmica muito se assemelha ao estudo de terremotos. Segundo 

Shearer (2009), o estudo da sismologia vem sendo desenvolvido desde o início dos anos 

1800. Foi nesta época que começou a ser postulada a teoria da propagação elástica das 

ondas por Cauchy, Poisson, Stokes, Rayleigh e outros pesquisadores que descreveram os 

principais tipos de ondas presentes em materiais sólidos. 

 

2.2.2 Assinatura Microssísmica e Tipos de Onda 

 

Estruturas geológicas podem sofrer reativação ao longo de planos de fraturas ou planos 

de estratificação pré-existentes. Assinatura sísmica é a gama de assinaturas produzidas 

pela reativação de estruturas geológicas.  

 

A Figura 2.9 compara a assinatura sísmica de um evento microssísmico e um terremoto. 

A da microssísmica contém um conteúdo de frequência muito maior do que a do 

terremoto. A frequência correspondente é, geralmente, inversamente proporcional ao 

tamanho do terremoto. Dados microssísmicos são caracterizados por magnitudes menores, 

frequências mais altas, comprimentos de onda mais curtos e duração mais curta. Por outro 

lado, a maioria dos dados de terremotos são caracterizados por maiores magnitudes, 

frequências mais baixas, comprimentos de onda mais longos e maior duração (Kamei et 

al., 2015).  

 

 

Figura 2.9 - Exemplo do registro das assinaturas das ondas microssísmicas geradas por 

um evento microssísmico (azul) e um terremoto (vermelho) (adaptado de Kamei et al., 

2015) 
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Quando um terremoto acontece, diferentes tipos básicos de ondas elásticas são gerados. 

Tais ondas podem ser classificadas como ondas de corpo ou como ondas de superfície. 

As de corpo são as ondas-P e ondas-S, as quais viajam pelo do interior de um material. Já 

as ondas de superfície são chamadas de ondas Love e ondas Rayleigh, que viajam ao longo 

da superfície de um material ou, sob condições especiais, ao longo de uma camada 

limitada (Hardy JR, 2005) (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 - Efeitos mecânicos das ondas sísmicas. Modificado de (Sáez et al., 2016) 

 

Segundo Chammas et al. (2003) as ondas de superfície são úteis para estudar parâmetros 

elásticos do meio por onde passam, portanto, são uma forma de investigar as propriedades 

mecânicas dos solos.  

 

2.2.3 Microssísmica Passiva 

 

Como dito anteriormente, existem dois tipos de monitoramento microssísmico: o 

convencional e o passivo. Segundo Auger (2016), o monitoramento microssísmico 

convencional baseia-se na utilização de uma fonte sísmica implantada (por exemplo, 

detonação de mineração) e de receptores sísmicos (por exemplo, hidrofones ou geofones). 

Os receptores sísmicos são organizados de maneira e em número suficiente para os sinais 

registrados, chamados traços, formarem dados sísmicos que podem ser usados para 

reconstruir a configuração das camadas geológicas e identificar possíveis fraturas 

causadas por detonações. 
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Por outro lado, segundo o autor, no monitoramento sísmico passivo, não há nenhuma 

fonte sísmica implantada. Ou seja, a onda acústica é gerada por eventos sísmicos naturais 

e é registrada por receptores sísmicos convencionais (geofones ou hidrofones). Eventos 

sísmicos podem ser causados por deslocamentos ou mudanças no subsolo que geram 

alguma instabilidade oriunda de eventos sísmicos naturais, que levam à geração de uma 

onda acústica, criando um campo de ondas. Em consonância ao objetivo do trabalho e a 

estrutura estudada por ele, será estudado apenas o monitoramento sísmico passivo. 

 

Também conhecida como interferometria sísmica, a microssísmica passiva estima as 

propriedades detalhadas da Terra, analisando os padrões de interferência das ondas 

sísmicas. Esses padrões são construídos correlacionando e somando pares de assinaturas 

sísmicos entre si para melhorar a imagem das propriedades elásticas da Terra (Schuster, 

2009). 

 

Segundo Planès et al. (2016), este método reconstrói a resposta do impulso sísmico 

(revelando as velocidades das ondas P, S e de superfície) do subsolo entre dois sensores, 

usando apenas o ruído ambiente medido. O autores enfatizam que este método não 

depende do uso de uma fonte ativa e permite o monitoramento contínuo da estrutura 

instrumentada. 

 

De acordo com Fam & Santamarina (1995), Olivier et al. (2017) e de Wit & Olivier 

(2018), mudanças na velocidade sísmica podem ser induzidas por diversos parâmetros, 

dentre eles: mudanças no campo de tensões; saturação do meio; dano na estrutura 

estudada; variação de pressão e de poro-pressão; porosidade; viscosidade do fluido nos 

poros, bem como propriedades do meio como a densidade e a rigidez. Segundo os autores, 

o aumento na velocidade de onda pelo tempo, pode refletir um aumento da cimentação 

entre partículas, maior rigidez do meio e aumento do processo de consolidação. Com isso, 

é possível concluir que tal metodologia é baseada na relação entre a velocidade de onda 

e as características do meio físico. Quanto mais fraturado for o meio, mais lenta é a 

velocidade sísmica (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 - Ilustração da dependência da velocidade sísmica em meios fraturado 

(modificado de Dias et al, 2016) 

 

Em suma, deve ser possível inferir propriedades físicas e mecânicas do meio utilizando a 

velocidade da onda sismica (Chammas et al., 2003). De acordo com D’Agrella Filho 

(n.d.), na propagação das ondas do tipo S, o movimento das partículas é perpendicular ao 

deslocamento da onda, com isso, o meio sofre cisalhamento vertical. Assim, a velocidade 

da onda vS depende intrinsecamente do módulo de rigidez µ (para materiais líquidos, µ = 

0) (conhecido na geotecnia com módulo G da teoria da elasticidade) e da densidade ρ do 

meio em que se propaga (Equação (2.1)): 

 

𝑣𝑠 = √
𝜇

𝜌
 

 

(2.1) 

 

 

Analisando a Equação 2.1 e Figura 2.12, é possível entender a relação da velocidade de 

propagação de onda com a porosidade e a presença de água no solo. Pela Figura 2.12 é 

possível concluir que, quanto maior a porosidade equivalente, menor o módulo de rigidez 

(µ). Pela Equação 2.1, quanto menor o µ menor vS. Segundo Mavko (2005), a densidade 

do meio tem relação direta com a quantidade de água no sistema, ou seja, quanto mais 

água maior a densidade (ρ). E pela Equação 2.1 quanto maior ρ menor vS. 
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Figura 2.12 - Gráfico da porosidade equivalente pelo módulo de rigidez (Mavco, 2005) 

 

A microssísmica passiva baseia-se na medição da contribuição das ondas de superfície 

para um campo sísmico, a partir da correlação cruzada do ruído sísmico entre pares de 

estações (Sabra et al. 2005; Shapiro et al. 2005). A correlação cruzada mede a 

similaridade entre dois sinais em função de um atraso aplicado a um deles (Lewis, 1995).  

 

Quando as mudanças no meio monitorado ocorrem durante o período de gravação do 

ruído, tal ruído é usado para obter a Função de Green entre receptores (Roux, 2009). A 

Função de Green é um campo de deslocamento devido a um impulso unitário 

unidirecional, isto é, a Função de Green é a resposta ao impulso do meio entre a fonte e 

o receptor (Jost & Herrman, 1989). De acordo com Snieder (2004), a Função de Green, 

extraída das ondas que se propagam entre dois receptores, pode ser encontrada por 

correlação cruzada, essa correlação está oculta nas chamadas coda waves.  

 

As coda waves são tidas como a consequência de processos de espalhamento das ondas 

sísmicas provocado por heterogeneidades. As ondas P e S exercem um papel 

particularmente importante nesta interação. O espalhamento induz uma atenuação que, 

somada à absorção intrínseca, promove a atenuação aparente observada. Portanto, as coda 
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waves representam uma impressão digital deixada pelas heterogeneidades nos 

sismogramas (Herraiz & Espinosa, 1987). Importante destacar que a região de coda wave 

é principalmente sensível a variações da onda S (Rodrigues et al., 2020). 

 

Dias et al. (2016) utilizaram o monitoramento microssísmico passivo com o objetivo de 

se monitorar os impactos físicos (danos e potenciais danos) aos quais maciços rochosos, 

nas proximidades de áreas de mineração, estão sujeitos. Como resultado, os autores 

obtiveram uma resposta positiva comprovando que o método é adequado para monitorar 

maciços rochosos.  

 

Dias (2018) afirma que esta metodologia também pode ser aplicada para monitoramento 

de barragens de contenção de rejeito. Como esse método disponibiliza informações sobre 

todo o meio pelo qual passam, Olivier et al. (2017) argumentam que o monitoramento 

microssísmico passivo é capaz de detectar mudanças muito pequenas na velocidade 

sísmica do meio. Os autores afirmam que, se for possível usar a interferometria sísmica 

para medir pequenas mudanças na velocidade sísmica no talude de uma barragem, é 

também possível, inferir mudanças nessas propriedades ao longo do tempo e melhorar 

nossa compreensão da estabilidade estrutural do barramento. 

 

2.2.4 Microssísimica aplicada a barragem de contenção de rejeito 

 

A microssísmica convencional é então aquela que depende de uma fonte geradora de 

ondas sísmicas. A microssísmica passiva, por outro lado, é a técnica que estuda o 

comportamento do meio quando este é submetido a um ruído sísmico passivo, ou seja, 

uma fonte natural de ondas mecânicas. Essa energia se propaga através de uma estrutura 

e a interpretação das mudanças de velocidade da onda podem, por exemplo, mostrar 

característica internas de uma barragem de contenção de rejeito. Esta metodologia pode 

ser aplicada para aquisição de dados como tensão-deformação, infiltração e até mesmo 

compartimentação de uma barragem. 

 

Alguns estudos já vêm sendo realizados utilizando esta tecnologia: 
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o Rinéart et al. (2012), utilizam os métodos geofísicos de microssísmica convencional, 

potencial espontâneo (SP) e tomografia cross-hole para monitoramento a longo prazo 

de erosão interna ou infiltração de água em barragens. Dados geofísicos das três 

técnicas foram coletados durante atividades (quebra manual de material para 

instalação de filtro) na barragem. Tais dados são comparados aos dados da barragem 

sem atividade e do período pré-trinca. Os autores concluem que este trabalho fornece 

uma ferramenta útil para monitorar a barragem e assim, identificar a existência de 

piping na estrutura antes que essa venha a colapsar.  

 

o Rittgers et al. (2014), prepõem um experimento de campo que mostra, como dados 

de microssísmica convencional e SP, podem ser combinados para detectar o caminho 

de fluxo preferencial associado à erosão interna em uma barragem. Estes dados, de 

monitoramento geofísico, foram registrados durante um teste de falha da barragem 

de IJkdijk em Booneschans, Holanda em 2012. IJkdijk é uma barragem de teste de 

campo construída em escala real. Foram identificados e registrados eventos de 

emissões acústicas, desenvolvimento de uma anomalia potencial, associado à 

infiltração e fenômenos de erosão interna próximo ao dique a jusante da barragem. 

Isso ocorreu em uma área que, em seguida, desenvolveu uma série de fluxos de água 

e onde a liquefação do aterro, eventualmente, se desenvolveu. Os autores apresentam 

um novo algoritmo que busca localizar as emissões acústicas no tempo e no espaço. 

Os resultados da combinação dessas duas técnicas mostram resultados mais 

consistentes em termos de fluxo de água subterrânea. Este estudo oferece uma 

ferramenta eficiente para detecção precoce e geração de imagens de defeitos 

associados a infiltração e piping em uma barragem. Os autores concluem que a 

mesma abordagem pode ser usada para detectar vários tipos de perturbações 

hidromecânicas em escalas maiores. 

 

o Mooney et al. (2014) estudaram a mesma barragem em Booneschans, Holanda, 

porém esse teste ocorreu em 2013. Tal estrutura foi submetida a cargas simulando 

condições de maré e tempestade, conhecidas por induzir erosão interna em barragens 

reais. O monitoramento geofísico das condições da subsuperfície foi realizado 

usando, também, o método microssísmico convencional e SP. Os autores utilizaram 

ainda métodos de sensoriamento remoto para rastrear qualquer deformação em escala 
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milimétrica que pudesse ocorrer. Os autores concluem o trabalho dizendo que cada 

uma dessas abordagens de monitoramento foi implementada com sucesso e 

produziram informações espaciais e temporais úteis durante os sete dias de testes. 

 

o Planès et al. (2016), realizou um estudo focado no uso inovador da interferometria 

sísmica para monitorar mudanças temporais causadas por erosão interna em uma 

barragen de terra. Os experimentos foram realizados em escala de laboratório e 

campo. Em ambos os casos a estrutura foi monitorada e as respostas aos impulsos 

sísmicos foram reconhecidas, variações temporais nas velocidades das ondas 

sísmicas foram observadas ao longo dos testes. A aplicação desse método revelou 

uma redução de até 20% na velocidade da onda superficial à medida que a erosão 

interna progrediu, no teste laboratorial. Já o monitoramento em campo revelou uma 

redução de 30% na velocidade média da onda de superfície. Os autores, concluíram 

que algumas variações locais de velocidade mostraram boa concordância com as 

respostas locais de poro-pressão. 

 

o Fisher et al. (2016), investigaram técnicas de monitoramento de integridade de 

barragens e diques de terra para a detecção automática de eventos anômalos a partir 

de dados de sísmica passiva. Eles desenvolveram uma metodologia de trabalho que 

usa machine learning e geofísica para identificar erosão interna nas estruturas. Neste 

experimento, os autores utilizaram dados de um aterro construído em laboratório e 

extraíram nove feições espectrais de segmentos decompostos. Os autores utilizaram 

duas classes de aprendizagem e obtiveram com a primeira 97% de precisão e com a 

segunda 83%. Concluíram que ambos os métodos são eficientes para separar os 

dados de comportamento normal dos anômalos, mas mais pesquisas devem continuar 

sendo feitas para dar robustez ao método para que esse possa ser utilizado para 

identificar um problema em desenvolvimento ou um evento interno de erosão.  

 

o Um ano depois, Fisher et al. (2017), continuaram a pesquisa e aplicaram a mesma 

metodologia descrita no trabalho anterior. Porém, nesse caso, os autores utilizaram 

dois conjuntos de dados diferentes de aterros laboratoriais, e chegaram a mesma 

conclusão anterior, de que o método é eficiente. 
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o Outros pesquisadores que estão estudando e aprimorando o uso de sísmica passiva 

aplicada a barragens de rejeito são eles Olivier et al. (2017) e de Wit & Olivier (2018). 

Estes autores investigaram se o ruído sísmico do ambiente pode ser usado para 

imageamento e detecção de mudanças internas do talude de uma barragem de rejeito 

durante um período de fortes chuvas. Eles trabalharam com o registro de três semanas 

de dados sísmicos contínuos, utilizando dez geofones em uma barragem de rejeitos 

na Tasmânia, Austrália. A interferometria sísmica foi usada para criar fontes virtuais 

sísmicas. Com estes sinais, pequenas mudanças na velocidade sísmica foram medidas 

diariamente e comparadas com a precipitação, com as taxas de fluxo de infiltração e 

a poro-pressão. Um experimento adicional foi realizado em uma barragem na África 

do Sul, onde o estudo da microssísmica foi usado para imagear uma área onde uma 

infiltração foi identificada. Os resultados sugerem que esse método, relativamente 

barato, pode ser usado para monitorar e localizar pequenas mudanças no interior do 

talude da estrutura, fornecendo uma ferramenta valiosa, para monitorar remotamente, 

a estabilidade estrutural do talude das barragens de rejeitos ao longo do tempo. 
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CAPÍTULO 3

 

CONCEPÇÃO E CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DA 

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS DE TAPIRA/MG 

 

Este capítulo traz uma síntese da área de estudo, fazendo uma revisão do histórico do 

Complexo de Mineração de Tapira (CMT), seguida de um resumo do contexto geológico 

da área; uma revisão sobre a Mina Tapira; e por fim um estudo detalhado da Barragem 

BR, que é o estudo de caso deste trabalho.  

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 

A Barragem BR pertence ao Complexo de Mineração de Tapira (CMT). O CMT está 

localizado na região oeste do estado de Minas Gerais, no vale do Rio Parnaíba, rodovia 

MG 341, fazenda Boa Vista - município de Tapira Minas Gerais. Tapira está 55 km 

distante de Araxá e 419 km de distância da capital mineira - Belo Horizonte. A partir de 

Belo Horizonte, o acesso até Araxá é feito pela BR-262, e desta cidade segue-se até Tapira 

através da MG 428 e da MG 146 (Figura 3.1).  

 

O CTM ocupa uma área de 78.403.000m2 e é atualmente, a maior mineração de rocha 

fosfática da América Latina, tendo capacidade produtiva de 2.170.000 t/ano. Suas 

atividades tiveram início em 1979 e atualmente, produz rocha fosfática convencional e 

ultrafino (Vale Fertilizantes, 2015) 

 

O Complexo de Mineração Tapira está inserido no Complexo Ultramáfico-alcalino-

carbonatítico de Tapira, que está definido pelas coordenadas -19.863502° de latitude e -

46.848799° de longitude. O depósito ocupa a borda norte do complexo (Figura 3.2). 

Segundo Bezerra & Brod (2013), a jazida apresenta forma quase elíptica, com uma área 

total de 35 km2, com dimensões aproximadas dos eixos NS e EW de 6,5 km por 5,5 km.  
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Figura 3.1 - Localização do Complexo de Mineração Tapira 
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Figura 3.2 - Imagem do satélite Landsat 5 (composição colorida RGB345) mostrando o 

Complexo Carbonatítico de estrutura circular e a mina de Tapira em sua borda norte 

 

3.2 HISTÓRICO  

 

A Tabela 3.2 contém informações retiradas de Chula (2004) e todas as referências nela 

contida. Informações atuais retiradas da Revista Minérios & Minerales (Publicado em 

20/10/2014):  

 

http://www.revistaminerios.com.br/Publicacoes/3607/Crise_do_petroleo_fez_titanio_perder_a_vez_para_fosfato.aspx
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Tabela 3.2 - Resumo dos eventos do Complexo de Mineração Tapira (CMT) 

 

Data Evento

1921
J. C. Costa Sena (1921) faz as primeiras observações gerais sobre a região de Tapira, é mensionada a 

presença de Titano-magnetita com perovskita.

1925 J. F. de Andrade Júnior (1925) descreve semelhanças entre Tapira e Salitre

1953

 A Prospec S. A., a serviço do Conselho Nacional de Pesquisa realizou levantamentos aerofotográficos e 

aeroradiométricos na região de Tapira, são verificadas anomalias radioativas e reconhecido, pela primeira 

vez, o Complexo de Tapira como estrutura circular.

1955

O Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) enviou equipes de pesquisa para a região de 

Tapira, a fim de examinar ocorrências de manganês. Após reconhecimento geológico da região, foi 

verificada a semelhança entre a geologia de Tapira e a de Barreiro (Araxá), onde haviam sido 

descobertos depósitos economicamente viáveis de apatita e pirocloro. Através de dados dos 

levantamentos radiométricos e perfuração de poços, foram levantadas em Tapira áreas com 

enriquecimento em nióbio e titânio, onde o mineral portador de nióbio é o pirocloro e os minerais de 

titânio correspondem a perovskita, titanomagnetita e ilmenita.

1960
Como fruto dos  estudos realizados em 1955 foi publicado o  primeiro trabalho de pesquisa mineral em 

Tapira, de Alves (1960). Neste trabalho o autor menciona a presença de apatita.

1967

O Departamento de Exploração Mineral da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) enviou 

equipe de pesquisadores para estudar as ocorrências de minerais radioativos nos complexos alcalinos de 

Araxá, Tapira, Serra Negra e Salitre. Esses pesquisadores verificaram que a radioatividade no Complexo 

Alcalino de Tapira era proveniente da ocorrência de Th na perovskita, U e Th em argilas, presença de U e 

Th nos fosfatos, ocorrência de monazita e presença de Th no zircão. Porém, os trabalhos foram 

encerrados, uma vez que os teores de U3O8 mais altos encontrados em algumas amostras eram inferiores 

ao teor mínimo de aproveitamento 

1966 - 1969

DNPM cria do projeto “Programa Chaminés Alcalinas” no Triângulo Mineiro e contratou a empresa 

GEOSOL – Geologia e Sondagens Ltda. para continuar os trabalhos de investigações geológicas no 

Complexo de Tapira, tendo como objetivos principais a caracterização dos minerais de interesse 

econômico, a sondagem dos materiais e a avaliação da potencialidade dos depósitos minerais. Foi feito 

um estudo detalhado da geologia na escala 1:10000 e com os dados obtidos nesse trabalho, ficou clara a 

presença de importantes depósitos de titânio e fosfato em Tapira

1968

Solicitados os primeiros pedidos de pesquisa para as áreas de Tapira e Salitre, pelos grupos Pedro 

Maciel, Companhia Meridional de Mineração (CMM) e Companhia Brasileira de Mineração e 

Metalurgia (CBMM).
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1971
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) associou-se à empresa Pedro Maciel, formando a Titânio 

Internacional SA - TITANSA, sucedida pela Mineração Vale Paranaíba SA – VALEP.

1971 - 1976

Desenvolvimento de projeto pela DOCEGEO, nas áreas controladas pelas empresas do Grupo CVRD, 

nos complexos carbonatíticos de Tapira e Salitre, tendo como objetivo inicial avaliar depósitos 

econômicos de titânio, sob a forma mineralógica de anatásio e, a partir de 1974, depósitos econômicos 

de fosfato apatítico. A pesquisa da DOCEGEO consistiu principalmente de furos de sondagem, furos de 

trado mecânico, trincheiras, poços e galerias, bem como intensivos trabalhos de laboratório, esses 

últimos visando a caracterização da apatita como mineral útil. Através desse projeto foram delimitadas 

áreas de mineralização em titânio, fosfato e nióbio em Tapira, sendo definidas 5 zonas correlacionadas 

com intensidades decrescentes de intemperismo.

Década de 70

O governo brasileiro passou a incentivar o aumento da capacidade de produção nacional e a 

diversificação da oferta de produtos, através do Plano Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola. A 

Petrobrás passou a assumir essa responsabilidade e criou em 1976 a Petrofertil, uma subsidiária 

específica, composta pela Ultrafertil e Nitrofertil. Posteriormente, a Petrofertil incorporou as Indústrias 

Carboníferas Catarinenses, a Fosfertil e a Goiasfertil.

1974

Sobrinho (1974), descreve o Complexo de Tapira como sendo composto por rochas ultrabásicas, rochas 

alcalinas intrusivas (principalmente alcali-sienito) e extrusivas, rochas piroclásticas e calcários 

cristalinos (carbonatitos).

1979 Início das atividades de mineração

1977

Criação da FOSFERTIL (Fertilizantes Fosfatados S.A.) como uma empresa do Governo Federal, tendo o 

objetivo de desenvolver trabalhos de pesquisa, lavra, concentração e comercialização da rocha fosfática 

da jazida de Patos de Minas/MG.

1980

FOSFERTIL incorporou a VALEP (mineração de fosfato de Tapira) e a VALEFERTIL (complexo 

químico de fertilizantes situado em Uberaba/MG). Desse modo, o sistema industrial da FOSFERTIL vai 

desde a produção e beneficiamento do minério de fosfato até a transformação industrial em fertilizantes 

fosfatados primários.

Década de 80

Criada a Superintendência do Titânio (SUTAN - CVRD), com a finalidade de pesquisar a viabilidade da 

utilização do anatásio como minério de titânio e a caracterização dos minerais portadores de elementos 

de terras-raras.

1980 A FOSFERTIL é responsável pela exploração de fosfato

1992 A FOSFERTIL foi privatizada e adquiriu o controle acionário da Goiasfertil e da Ultrafertil.

1995
Goiasfertil incorporou a Ultrafertil e surgiu a Fosfertil/Ultrafertil, controlada pela FERTIFOS 

Administração e Participação S.A. 

2001
Novo projeto de beneficiamento dos finos com produção de 80.000 t/ano de concentrado fosfático 

ultrafino

2006
Ampliação da usina de beneficiamento, que passou à capacidade produtiva de 1.930.000 t/ano de 

concentrado fosfático convencional e de 100.000 t/ano de ultrafino.

2010 a Vale adquiriu a participação na Fosfértil, que passou a se chamar Vale Fertilizantes.

2018 Mosaic conclui aquisição da Vale Fertilizantes.
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3.3 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

Segundo Nicoli (2014), o fósforo, como bem mineral, é mundialmente encontrado em 

depósitos de origens sedimentares, ígneas ou biogênicas. Porém do ponto de vista 

financeiro, os dois primeiros tipos são mais importantes. 

 

O autor cita que, considerando escala mundial, os depósitos sedimentares são os mais 

abundantes. Eles ocorrem Estados Unidos, Marrocos, sudeste do México, noroeste do 

Saara e Oriente Médio. Já os depósitos ígneos, são encontrados principalmente na África 

do Sul, Brasil, Finlândia e Rússia.  

 

No Brasil, os principais depósitos fosfáticos são do tipo ígneo e compreendem cerca de 

90% da produção nacional. Estes depósitos são encontrados principalmente nos estados 

de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, localizados nos municípios de Tapira/MG, 

Araxá/MG, Cajati/SP, Catalão/GO e Ouvidor/GO. Os depósitos de origem sedimentar 

podem ser encontrados nos estados do Nordeste, principalmente em Pernambuco. Já os 

depósitos biogenéticos, que também existem no país, mas são menos expressivos, e 

encontrados nos estados de Santa Catarina, Maranhão e Pernambuco. 

 

De acordo com Lapin et al. (1999), os complexos alcalinos carbonatíticos são feições 

essencialmente continentais. Tais feições podem ser encontradas em todos os continentes 

e situam-se, preferencialmente, em regiões de reativação tectôno-magmática, crátons 

estáveis e cinturões de falhas e dobramentos.  

 

Carbonatitos são formados por rochas ígneas intrusivas ou extrusivas que contem, pelo 

menos, 50% em volume de carbonatos (Barbosa, 2009). Estas rochas alojam-se em zonas 

de falhas e estendem-se por dezenas de quilômetros, são encontradas como estruturas 

paralelas a estruturação geral do cinturão móvel, o autor frisa que a intrusão deste corpo 

é anterior a estabilização da faixa móvel (fase pré-orogênica). São rochas que não tem 

associação com rochas alcalinas magmáticas, mas são encontradas envolvidas por 

aureolas zonadas de metassomatitos alcalinos (fenitos) (Lapin et al., 1999). 
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As idades dos carbonatitos e complexos alcalinos variam desde o Pré-cambriano até o 

Cenozóico, e a grande maioria é intrusiva em rochas do embasamento pré-cambriano 

como ganisses, granitos, granodioritos, xistos e quartzitos (Chula, 2004). A autora 

enfatiza que, estas feições, são depósitos economicamente importantes, sendo ricos em 

nióbio, terras raras, fosfato, titânio e calcário. Tais feições exibem, em planta, formas 

circulares ou ovaladas e apresentam dimensões variadas. 

 

No Brasil, são descritos ao menos vinte e um complexos alcalinos carbonatíticos, 

controlados tectonicamente pelas zonas próximas das áreas cratônicas que rodeiam as 

bacias do Paraná (Figura 3.3) e Amazônica. Estes complexos são divididos em cinco 

províncias geográficas: Amazônica; Alto Araguaia; Alto Parnaíba; Sudeste e Sul.  

 

As províncias ígneas do Brasil são divididas em três grupos de idades de formação 

distintas, a primeira no Cretácio Inferior, a segunda no Cretácio Superior e por fim uma 

no Paleógeno. Os complexos alcalino-carbonatíticos do Cretácio Superior concentram-se 

ao longo do lineamento Iporá - Alto Paranaíba, e é nesse contexto que se encontra a 

Província Ígnea do Alto Paranaíba. 
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Figura 3.3 - Mapa geológico do sudeste do Brasil. Em destaque estão as províncias 

ígneas do Cretáceo. A parte superior direita mostra os principais crátons e bacias 

sedimentares do Brasil (Gibson, 1995) 

 

3.3.1 Província Ígnea do Alto Parnaíba 

 

A região de Tapira está localizada na porção sul da Faixa Brasília, um orógeno colisional 

resultado da influência mútua dos crátons Amazônico, São Francisco-Congo, e Paraná. 

Este orógeno ocupa a margem oeste do Cráton São Francisco e estende-se por mais de 

1000km, aproximadamente na direção N-S (Silva, 2003). O arcabolço geológico desta 

região é dominado por rochas metassedimentares proterozóicas provenientes das zonas 

cratônicas e externas a faixa, bem como rochas metassedientares e metavulcânicas da 

zona interna. O Complexo Tapira, intrude filitos, xistos e quartzitos de idade proterozóica  

da Faixa Brasília (Brod, 1999). 

 

As rochas magmáticas alcalinas que ocorrem na Faixa Brasília se mostram com um 

padrão mais ou menos semicircular. Tal região determina uma feição fisiográfica 

importante, que recebe o nome de Arco do Alto Parnaíba (Ribeiro, 2008). Segundo o 

autor, esta feição corresponde a um alto topográfico e gravimétrico, alinhado NW o qual 
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separa as bacias Paraná e Sanfranciscana.  O Arco do Alto Parnaíba é um alto do 

embasamento que expões rochas proterozóica s, que teve o inicio do soerguimento no 

Eocretáceo e intensa atividade no Neocretáceo. Funcionou como um alto desde o 

Mesoproterozoico e influenciou a sedimentação das formações Canastra e Ibiá (Campos 

& Dardenne, 1997). 

 

O Complexo Tapira, foco deste estudo, é o mais ao sul de uma série de complexos 

alcalinos carbonatíticos do Cretáceo Superior, inserido no contexto geológico da 

Província Ígnea do Alto Parnaíba. Esta província é formada por rochas alcalinas 

localizadas na região do Triangulo Mineiro e sudeste de Goiás (Gibson et al, 1995). De 

acordo com os autores, tais rochas são um conjunto de rochas kamafugíticas, 

kimberlíticas e carbonatíticas. Essas rochas se apresentam em forma de diques, pipes, 

plugs, diatremas, derrames de lavas, depósitos piroclásticos e grandes complexos 

plutônicos (Eberhardt, 2014; Cordeiro et al., 2010, Gibson et al, 1995).  

 

Esta província é considerada por Chula (2004) como a mais importante economicamente. 

Isso porque, nessas regiões são descritos depósitos de nióbio, terras-raras (principalmente 

cério e lantânio), fosfato, titânio e calcário (produção de cimento). Além disso, algumas 

áreas apresentam concentrações anormais de Ba, F, Zr, Th, U, Cu, Mo, Fe, Pb e Zn, além 

da vermiculita. Estes são comumente explorados como subprodutos, entretanto, algumas 

vezes são tão importantes que se tornam principal produto da lavra. 

 

Os complexos carbonatíticos ocorrem, em sua grande maioria, associados a províncias 

ígneas alcalinas. Na Província Ígnea do Alto Parnaíba um número relativamente grande, 

em mais que 65 km² de área, de complexos ultramáficos carbonatíticos são descritos, sete 

no total (Brod, 1999). 

 

Além do Complexo Tapira, os outros complexos desta província são: Araxá; Salitre I, II 

e III; Serra Negra em Minas Gerais e Catalão I e II em Goiás. Todos estes complexos 

estão alinhados ao longo de falhas na direção NW (Figura 3.4) (Eberhardt, 2014, Ribeiro, 

2008; Brod, 1999). 
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Figura 3.4 - Imagem aerogeofísica do sinal analítico na Província Ígnea do Alto 

Paranaíba. Mostrando em destaque o lineamento do azimute 125º e as intrusões 

carbonatíticas (realçadas em vermelho) (Ribeiro, 2008) 

 

3.3.2 Complexo Alcalino-Carbonatítico de Tapira 

 

O Complexo Alcalino-Carbonatítico de Tapira vem sendo estudado por vários 

pesquisadores, dentre esses estão: Brod (1999); Santos et al. (2002); Silva (2003); Brod 

et al. (2004); Chula (2004); Brod et al. (2005); Da Silva et al. (2006); Ribeiro (2008); 

Reis (2010); Ribeiro & Mantovani (2011); Bezerra & Brod (2013); Eberhardt (2014); 

Rodrigues (2018). 

 

Segundo Bezerra & Brod (2013), o Completo Alcalino de Tapira é o mais meridional dos 

complexos da Província Ígnea do Alto Parnaíba. Ribeiro (2008), afirma que o complexo 

é considerado uma grande intrusão com importantes jazidas de fosfato em exploração. A 

ocorrência da intrusão está associada ao evento magmático que se relaciona a abertura do 

Oceano Atlântico. Este evento afetou a plataforma brasileira entre o Jurássico superior e 

o Terciário inferior e teve inicio com os derrames basálticos da bacia do Paraná. 
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De acordo com Chula (2004), o complexo foi formado por um intenso magmatismo 

básico-alcalino. É considerado como uma chaminé ultramáfica-alcalina-carbonática com 

cerca de 35 km2 de área, 52 km de diâmetro, 7,4 km na direção NE e 6,0 km na direção 

NW (Ribeiro, 2008; Reis, 2010; Bezerra & Brod, 2013). Ele é formado por intrusão 

multifásica resultado da amalgamação de pelo menos duas intrusões de magma 

ultramáficos, cinco de carbonatitos e uma de sienito (Brod et al., 2005). 

 

O Complexo Tapira intrude rochas da Faixa Brasília, de idade neoproterozóica , adjacente 

ao Cráton São Francisco (Ribeiro & Mantovani, 2011). A região é conhecida pela alta 

complexidade estrutural, por isso ela foi compartimentada por Da Silva et al. (2012) em 

quatro domínios tectono estruturais distintos: domínio norte (DN), domínio sul (DS), 

domínio oeste (DW) e domínio leste (DE) (Figura 3.5): 

 

O DE é onde está situado o Complexo de Mineação Tapira. Nele foi definido o conjunto 

de três escamas com características litológicas distintas delimitada por falhas de 

cavalgamento sobre o Grupo Bambuí (Figura 3.6). A constituição litológica desses 

domínios é dividia em quatro grupos: (I) Grupo Bambuí; (II) Escama Inferior (Grupo 

Canastra); (III) Escama Intermediária (Grupo Canastra); (IV) Escama superior (Grupo 

Araxá). 

 

Snoki & Garda (1988), fizeram uma compilação de dados geocronológicos de ocorrências 

alcalinas no Brasil Meridional, pelo método K/Ar em mica de piroxenito, afirmaram que 

o Complexo Tapira tem idades que variam entre 86 a 87 Ma – Cratáceo Superior.  
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Figura 3.5 - Organização estrutural da área estudada. (Da Silva et al., 2012) 
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Figura 3.6 - Mapa geológico simplificado da região de Tapira (Silva, 2003)
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3.4 MINA DE TAPIRA 

 

A Mina de Tapira está localizada na borda noroeste da chaminé carbonatítica e ocupa 

uma área de aproximadamente 78.403.000m2 (Figura 3.7). Apesar de apresentar um baixo 

teor médio de fosfato, quando comparada às outras minas do Brasil (7,5% de P2O5), a 

mina tem uma das assembléias mineralógicas mais complexas do contexto nacional 

possuindo reservas de titânio, fosfato e nióbio.  

 

Como observado na Figura 3.7, a mina é formada por corpos de minério de fosfato 

(fosfato semi-compacto, fosfato compacto e fosfato friável) e estéreis (argila amarela, 

argila vermelha, titânio, turfa e caulim).  

 

 

Figura 3.7 - Corpos de minério de fosfato e estéreis da Mina de Tapira (Reis, 2010) 

 

A Mina de Tapira é formada por um material intemperizado proveniente dominantemente 

de piroxenitos. O tipo e o teor do minério são condicionados, verticalmente, pelo 

intemperismo.  

 

Como mostrado na Figura 3.8, na parte superior do perfil se encontra o estéril. Sotoposto 

a este intervalo, ocorre o horizonte rico em titânio (anatásio), com espessura variando de 

17 +/- 18m. No próximo nível é encontrado o minério fosfatado, sendo este classificado 
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como minério friável e minério granulado. Por fim, no último nível, é encontrada a rocha 

fresca, atualmente sem utilização econômica. 

 

 

Figura 3.8 - Perfil geológico simplificado da Mina de Tapira (Brod et al., 2004) 

 

3.5 BARRAGEM BR 

 

No relatório da CETEM (CETEM, 2002) é descrito que os produtos da usina são 

constituídos, em média, de 14% de concentrado fosfático (produção de fertilizantes), 15% 

de rejeito magnético, 20% de lama e 51% de rejeito de flotação. Os rejeitos de flotação 

são direcionados em forma de polpa para as barragens BL-1 e BR. 

 

3.5.1 Descrição da estrutura 

 

A Barragem BR, representada pelas Figura 3.9 e Figura 3.10, é o foco deste trabalho. De 

acordo com a própria empresa, a altura atual da barragem é de 61 m e 570 m extensão do 

coroamento. O volume do projeto é de 190.000.000 m3, mas do volume total apenas 

51,5% está em uso, ou seja, 98.000.000 m3. Por isso, o nível d’água no reservatório situa-

se próximo a 7 m abaixo da crista da barragem. 
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Figura 3.9 - Vista geral do reservatório da Barragem BR (Google Earth – imagem 

atualizada em 28 de junho de 2020) 

 

 

Figura 3.10 - Vista geral do reservatório da Barragem BR (VAFZ.AL-LT-FTP-103-

01.16) 
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Esta barragem é considerada com categoria de risco baixo e dano potencial associado alto, 

sendo então classificada como uma barragem de Classe B e está inserida na Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). A PNSB é estabelecida pela Lei nº 

12.334/2010. Esta lei tem o objetivo de garantir que padrões de segurança de barragens 

sejam seguidos, de forma a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, 

além de regulamentar as ações e padrões de segurança. 

 

De acordo com o relatório de auditoria técnica de segurança de 2016, executado na 

Barragem BR, de classificação restrita e numeração VAFZ.AL-LT-FTP-103-01.16, 

fornecido pela Mosaic, esta barragem foi construída no córrego Boa Vista com a 

finalidade de conter rejeitos e magnetita da mineração gerados pela usina de concentração 

do Complexo de Mineração de Tapira e também para capitação de água, possibilitando a 

clarificação da água do reservatório, para extravasão e recirculação. 

 

Esta barragem foi projetada em 1982, com duas etapas de construção, uma representada 

pela edificação do dique inicial e a segunda pelos alteamentos. O dique inicial foi 

executado com solo compactado e magnetita na zona de jusante até a cota de 1.160m. 

Também foi executada uma galeria extravasora na ombreira direita. Por fim, foi feito o 

alteamento pelo método de linha de centro. O alteamento foi executado até a cota 1.180m, 

de acordo com o projeto inicial. À medida que o reservatório vinha sendo ocupado, 

começou-se a observar grande movimentação da galeria extravasora, causada pelas 

condições adversas da sua fundação, que foram agravadas pela época chuvosa durante a 

sua construção.  

 

Em 1989 foi projetado um novo alteamento até a cota 1.220m. Este projeto previa o 

preenchimento da galeria extravasora com rejeito e alteamento. O alteamento foi 

realizado também pelo método de linha de centro, foram depositados magnetita a jusante 

e rejeitos de flotação a montante. Ainda foi projetado um extravasor, em canais, na 

ombreira esquerda.  

 

Este projeto sofreu algumas alterações ao longo da operação da barragem e hoje a cota da 

crista é de 1.200 m, com largura média de 10 m, comprimento aproximado de 570 m, 

altura máxima de 56 m e inclinação média do talude de 1 V : 2,5 H até a cota 1.180 m e 
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de 1 V : 1,5 H acima desta cota.  A documentação de acompanhamento da construção da 

barragem não está disponível ou foi perdida. 

 

Entre meio de abril a início de junho de 2019, a A Mosaic Fertilizantes, no intuito de 

alcançar o fator de segurança de 1.3 da Barragem BR, contratou a uma empresa de 

engenharia para realizar estudos e projetos para as obras de reforço desta estrutura. 

Primeiramente foi realizada a limpeza da fundação (Figura 3.11 (A)). Após a retirada do 

excesso de material saturado da fundação da barragem, foi aplicado rochas com diâmetros 

maiores (matacões) com a finalidade de “expulsar” o restante de material mole para a 

jusante da fundação (Figura 3.11 (B)). Após o preenchimento com matacos, foi lançada 

uma camada de 30 cm de transição com brita 3, para o lançamento de enrocamento 

(Figura 3.11 (C)). Em seguida foi realizada o lançaemento do enrocamento conforme 

Figura 3.11 (D). Foi realizada a retirada do excesso de magnetita do dreno de fundo 

(Figura 3.11 (E)). E por fim a a plicação de uma camada de transição entre o terreno 

natural e o enrocamento (Figura 3.11 (F)). 

 

 

Figura 3.11 - (A) Limpeza da fundação. Retirada do excesso de material saturado; (B) 

Agulhamento com matacos a jusante do dreno existente; (C) Lançamento de uma 

camada de 30 cm de transição com brita 3; (D) Aplicação do enrocamento; (E) Retirada 

do excesso de magnetita 
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o Fundação 

 

Como citado anteriormente, o CMT está localizado, geologicamente, dentro das rochas 

do Grupo Canastra. Este grupo é representado por filitos, com intercalação de quartzitos 

e quartzo-filitos. Os filitos são puramente sericíticos, ocorrendo subordinadamente filitos 

grafitosos e filitos granatíferos. Raramente são encontradas camadas de quartzito puro.   

 

Segundo o relatório VAFZ.AL-LT-FTP-103-01.16, a região de fundação da ombreira 

esquerda é constituída por uma camada de colúvio argiloso de aproximadamente 3 m de 

espessura, sobreposto a um solo residual de filito cuja resistência foi considerada 

adequada para o apoio do dique inicial da estrutura. A fundação na ombreira direita é 

constituída por solo residual de filito.  

 

Foi feita uma trincheira para implantação do antigo extravasor. Esse processo 

praticamente eliminou o solo coluvionar. Na região central do maciço, onde está 

localizado o córrego Boa Vista, a região de fundação se caracterizava pela presença de 

aluviões argilosos de baixa consistência. Esse material foi removido e foram atingidas 

profundidades de até 8 m na margem esquerda até se alcançar o horizonte de solo residual 

de filito.   

 

o Maciço 

 

O dique inicial tem uma cota de 1.160 m, o material que constitui esta estrutura é argila 

coluvionar de coloração avermelhada, disponível no local. Na parte a jusante do eixo, 

como material de preenchimento e escavação para limpeza das fundações, optou-se pelo 

emprego de magnetita proveniente da usina industrial a fim de evitar o desenvolvimento 

de subpressões no terreno e fundações. Essa fase foi estendida para jusante, com o 

objetivo de subsidiar novos alteamentos. Tapetes filtrantes de rocha britada foram 

instalados visando o alteamento até a cota 1.180 m. Transições com pedrisco, areia e 
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mantas filtrantes de geotêxtil também foram implantadas para evitar colmatação 

(NEOGEO 2018). 

 

Em 1998 foi realizado um alteamento o qual atingiu a cota atual de 1.200 m. Este 

procedimento utilizou magnetita ciclonada (Figura 3.12) na zona jusante, com 

espalhamento e compactação mecânicos, e usou rejeito de flotação (Figura 3.13) lançado 

hidraulicamente a partir da crista para a montante por meio de espigotes, formando uma 

praia com mais de 100 m de extensão. A magnetita é considerada um material drenante, 

com permeabilidade de 10-3 cm/s, elevada resistência ao cisalhamento e praticamente 

insusceptível à liquefação. Já o rejeito de flotação possui propriedades próximas as da 

magnetita, porém com permeabilidade de 10-4 cm/s.  

 

Um novo alteamento está em fase conceitual, estando assim, em uma etapa que constitui 

a análise da viabilidade deste. Esse alteamento é considerado como a primeira etapa para 

uma futura elevação até a cota de 1.210 m. O projeto prevê a construção de um dique 

sobre a praia de rejeitos, edificação de um novo sistema extravasor (canal e descida em 

degraus), e de um prolongamento do dreno de pé da barragem. Este alteamento terá inicio 

com uma elevação de cota de 1.205 m e levará a um deslocamento de 20 m do eixo da 

barragem para montante. Posteriormente, será executado o alteamento para a cota 1.210 

m, desde seu pé até a crista, com deslocamento do eixo da barragem, agora para jusante, 

também em 20 m. Após estas duas etapas, o eixo da crista da barragem permanecerá na 

mesma posição, configurando um alteamento pelo método da linha de centro (NEOGEO 

2018). 
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Figura 3.12 - Material do corpo da barragem composto por areia de magnetita 

(NEOGEO, 2017) 

 

 

Figura 3.13 - Rejeito de flotação que constitui a praia da barragem (NEOGEO, 2017) 

 

Resumindo, o maciço da Barragem BR é caracterizado por dique inicial constituído por 

solo coluvionar argiloso compactado de cor vermelha e por magnetita na sua zona jusante, 

utilizada no preenchimento da escavação (Figura 3.14). Atualmente, nos taludes 

superiores na porção jusante, a barragem conta com uma proteção de vegetação rasteira. 

Mas no geral, a magnetita está exposta na crista e no talude a jusante. 
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Figura 3.14 - Seção representativa do maciço da Barragem BR (Rodrigues, 2018) 

 

• Caracteristicas dos rejeitos e magnetita 

 

Os rejeitos de flotação e magnetita lançados no reservatório da Barragem BR apresentam 

as principais características apresentadas na Tabela 3.3: 

 

 

Tabela 3.3 - Tabela com as principais características do rejeito e magnetita 

 
Rejeitos Magnetita 

Peso específico dos sólidos 

(N/m3) 
3,2 4,7 

Densidade aparente seca (t/m3)  

 (depositada no reservatório) 
1,5 2,5 

Sólidos na polpa (%) 30 25 

 

o Sistema de drenagem superficial e sistema extravasor 

 

A Barragem BR não possui drenagem superficial, o sistema depende da declividade das 

bermas e da permeabilidade dos materiais que compõe o maciço. Por outro lado, 

internamente, a estrutura possui um tapete drenante, posicionado em contato com o 

terreno natural, e dreno de fundo (Figura 3.15). O sistema extravasor é constituído por 

um canal escavado em terreno natural na ombreira direita, com soleira na cota de 1.192,8 

m (Figura 3.16). 
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Figura 3.15 - Visão em planta do tapete drenante e dos quatorze drenos de encosta 

instalados (Rodrigues, 2018) 

 

 

 

Figura 3.16 - Visão em planta do canal extravasor na ombreira direita (Rodrigues, 2018) 
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3.5.2 Monitoramento Geotécnico 

 

O monitoramento geotécnico da Barragem BR é realizado a partir de inspeções de campo, 

com ênfase no maciço da barragem, no sistema extravasor existente e nas medições dos 

equipamentos de instrumentação instalados.  As inspeções de campo são realizadas com 

periodicidade quinzenal, enquanto as leituras dos instrumentos seguem uma 

periodicidade específica para cada tipo de instrumento instalado.  

 

A barragem é instrumentada por cinco piezômetros, dezoito indicadores de nível de água, 

três medidores de vazão, onze marcos superficiais, uma régua, um pluviômetro e um 

evaporímetro, e possuí quatorze drenos de encosta. Na Figura 3.17 estão indicadas as 

localizações dos INA e do piezômetro instalados antes de 2019, quando uma nova 

campanha de instrumentação adicionou quatro piezômetros e quatro INA.  

 

 

Figura 3.17 - Visão em planta da localização dos INA e piezômetros 

 

3.5.3 Métodos de investigação e instrumentação para monitoramento direto 

 

A Barragem BR vem sendo monitorada e estudada por diversos pesquisadores e 

profissionais. Foram usados para monitoramento métodos diretos e indiretos para 

obtenção de parâmetros da barragem.  
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Todas as informações acerca dos métodos diretos e indiretos foram retiradas do Relatório 

sobre o “levantamento geofísico terrestre em barragem de rejeitos com utilização de 

Eletrorresistividade (CE), Potencial Espontâneo (SP), Polarização Induzida (IP) e Ground 

Penetrating Radar (GPR)”, realizado pela empresa de consultoria NEOGEO em 2018 e 

o Relatório Técnico FF53-RT-01-R0, e todas as referências nele contida. 

 

O Standard Penetration Test (SPT) 

 

Para investigar a Barragem BR, em 2014, foram executadas trinta e cinco sondagens a 

percussão (SP) na área do maciço e ombreiras, foram: 

 

• 8 sondagens na “praia” de rejeitos (SP-02 a SP-09); 

 

• 3 sondagens na crista da barragem (SP-12 a SP-14);  

 

• 4 sondagens na região do maciço da barragem (SP-17 a SP-19 e SP22); 

 

• 5 sondagens na região da ombreira esquerda (SP-10, SP-15, SP-20, SP-23 e SP-24); 

 

• 4 sondagens na região da ombreira direita (SP-01, SP-11, SP-16 e SP21);  

 

• 3 sondagens na região do “pé” da barragem (SP-25 a SP-27);  

 

• 8 sondagens na região de um futuro extravasor (SP-28 a SP-35).  

 

Em 2019, objetivando conhecer ainda mais a barragem, uma nova campanha de 

sondagem foi realizada. Dezesseis novas perfurações foram efetivadas na área do maciço 

e no rejeito: 

 

• 3 sondagens na região do rejeito (SPT001, SPT002 e SPT003); 
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• 13 sondagens na região do maciço da barragem (SPINA101 a SPINA105, SPPZ101, 

SPPZ106, SPPZ107, SPPZ108, PZ102 a PZ105); 

 

As sondagens realizadas tem diâmetro de 60mm e foram acompanhadas da execução de 

ensaios SPT a cada metro perfurado. Foram ainda executados 56 ensaios de infiltração 

para determinação de coeficientes de permeabilidade in situ dos materiais atravessados. 

 

A Figura 3.18 apresenta a localização das investigações geológico-geotécnicas realizadas 

no contexto da Barragem BR e adjacências. Os logs representativos de todas as sondagens 

e os materiais identificados nessas podem ser observados na Figura 3.19. A Tabela 3.4 

exibe as coordenadas das sondagens executadas na Barragem BR. 

 

 

Figura 3.18 - Visão em planta da localização das sondagens SPT 
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Figura 3.19 - Sondagens percussivas (SP) executadas antes de 2019 na região do 

barramento 
 

Tabela 3.4 - Identificação das sondagens 

Furo 
Profundidade 

(m) 

Coordenadas 

N E Cota  

SP 01 10.12 7805490 308203 1195.644 

SP 02 10.45 7805398 308165 1197.75 

SP 03 10.45 7805283 308116 1198.12 

SP 04 10.45 7805122 308047 1196.93 

SP 05 10.45 7805030 308008 1197.63 

SP 06 15.45 7805409 308137 1197.28 

SP 07 15.45 7805294 308088 1197.63 

SP 08 15.45 7805134 308019 1198.88 

SP 09 15.45 7805042 307980 1199.66 

SP 10 10.45 7804949 307980 1201.665 

SP 11 10.34 7805509 308158 1193.965 

SP 12 20.45 7805417 308118 1216.835 

SP 13 7.21 7805303 308069 1200.103 

SP 13A 20.45 7805330.6 308081.13 1200.131 

SP 14 16.4 7805140 308000 1200.175 

SP 15 10.41 7804960 307915 1202.435 

SP 16 6.23 7805519 308137 1192.8 

SP 17 15.45 7805427.92 308081.13 1181.29 

SP 18 20.45 7805253 307993 1175.287 

SP 19 10.45 7805157 307965 1179.715 

SP 20 10.3 7805069 307916 1187.408 

SP 21 6.13 7805450.22 308040.96 1169.084 

SP 22 20.45 7805333 307999 1164.704 
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SP 23 10.42 7805170.72 307930.62 1173.007 

SP 24 10.45 7805221.77 307934.57 1164.693 

SP 25 10.33 7805355 307945 1148.695 

SP 26 4.4 7805355 307945 1146.948 

SP 26A 2.57 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 27 10.4 7805392 307900 1145.436 

SP 28 2.3 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 29 2.35 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 30 7.4 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 31 5.4 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 32 7.25 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 33 5.4 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 34 4.39 não fornecido não fornecido não fornecido 

SP 35 1.27 não fornecido não fornecido não fornecido 

SPT001 15.45 7804720.96 308408.01 1208.12 

SPT002 15.45 7804781.02 308565.98 1200.04 

SPT003 15.45 7804886.08 308626.93 1197.54 

SPINA101 28.28 7805421.06 308063.48 1176.05 

SPINA102 21.45 7805237.02 307970.08 1170.33 

SPINA103 45.26 7805226.61 308009.29 1188.84 

SPINA104 24.45 7805377.47 308004.35 1160 

SPINA105 18.45 7805307.45 307973.03 1158.92 

SPPZ101 31.11 7805426.39 308065.08 1177.16 

SPPZ106 27.06 7805240.83 307971.57 1170.55 

SPPZ107 29.07 7805380.83 308006.05 1160.07 

SPPZ108 23.12 7805302.99 307971.33 1159.88 

SRPZ109 47.3 7805230.36 308011.48 1188.84 

 

De acordo com os boletins de sondagens, foi possível identificar a presença de quatro 

tipos principais de materiais na barragem em estudo, da base para o topo foram: 

 

• Solo Residual de Quartzito: Horizonte residual de quartzito siltoso cinza a 

esverdeado com marcante presença de mica. Apresenta consistência rija a dura e 

pontualmente se encontra com coloração esbranquiçada. Compacto a muito 

compacto;  

 

• Solo Coluvionar Silto-Argiloso: Argila de coloração marrom avermelhada, por vezes 

com presença de cascalho, de consistência variando de mole a rija nos setores mais 
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a montante. Mais a jusante, tal horizonte encontra-se siltoso e de coloração amarelada, 

porém com características geotécnicas-geomecânicas semelhantes;  

 

• Rejeito de Magnetita Cinza/Preta: Areia fina a média de magnetita de coloração 

escura, pouco compacta a medianamente compacta;  

 

• Rejeito de Flotação: Rejeito de flotação areno-siltoso de coloração cinza, 

medianamente compacto. 

 

A partir da planta de locação de sondagens foram feitas três seções – 1, 2 e 3 –. Destas 

seções foram retirados três perfis representados pelas Figura 3.20 (ombreira esquerda), 

Figura 3.21 (maciço) e Figura 3.22 (ombreira direita). 

 

 

Figura 3.20 - Seção 1 - Representativa da ombreira esquerda 

 

 

Figura 3.21 - Seção 2 - Representativa da Região do Maciço 
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Figura 3.22 - Seção 3 – Representativa da ombreira direita 

 

Foi realizado pela empresa um panorama geológico-geotécnico geral do contexto em que 

se insere a Barragem BR:  

 

• Ombreira Esquerda: Observada a presença superficial de fina camada de material 

coluvionar (2 a 3 m de espessura, aproximadamente, como verificado na sondagem 

SP-15) sobreposta ao horizonte de solo residual de quartzito micáceo;  

 

• Maciço: Majoritária presença de rejeito arenoso de magnetita de coloração escura 

(SP-13);  

 

• Ombreira Direita: De forma geral, a fundação do maciço na ombreira em questão 

encontra-se caracterizada por presença de horizonte de solo residual de quartzito (SP-

11, SP-16 e SP-21). Não foi observada presença de material coluvionar nesta região 

do empreendimento;  

 

• Pé da Barragem: Fundação em solo residual de quartzito (SP-25 e SP27). 

 

O ENSAIO DE INFILTRAÇÃO E NSPT 

 

Os ensaios de infiltração para determinar a curva de água no solo representam o 

comportamento da taxa de infiltração em função do tempo ou a condutividade hidráulica 
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efetiva. Esses ensaios foram feitos nos furos de sondagens a percussão, e consistem na 

medida da absorção de água em um intervalo limitado do furo à medida do avanço da 

perfuração. Os resultados dos ensaios de infiltração são apresentados na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 - Resultado Teste de Infiltração 

Furos 

Resultados K (cm/s) 

Trechos Ensaiados 

0,0 a 5,0 m 2,0 a 5,0 m 2,0 a 7,25 m 5,0 a 7,4 m 7,0 a 10,0 m 12,0 a 15,0 m 17,0 a 20,0 m 

SP01 - - - - 2,33 x 10-5 - - 

SP02 - 5,44 x 10-5 - - 2,61 x 10-5 - - 

SP03 - 8,65 x 10-5 - - 6,66 x 10-5 - - 

SP04 - 1,60 x 10-4 - - 2,73 x 10-5 - - 

SP05 - 1,18 x 10-4 - - 8,80 x 10-5 - - 

SP06 - 3,58 x 10-5 - - 1,13 x 10-4 6,19 x 10-5 - 

SP07 - 5,20 x 10-5 - - 1,91 x 10-5 4,54 x 10-5 - 

SP08 - 1,64 x 10-4 - - 3,30 x 10-5 4,67 x 10-5 - 

SP09 - 1,31 x 10-4 - - 3,27 x 10-5 4,10 x 10-5 - 

SP10 - 3,10 x 10-4 - - - - - 

SP11 - 7,40 x 10-5 - - 2,36 x 10-5 - - 

SP13A - 7,10 x 10-5 - - 5,58 x 10-5 3,68 x 10-5 2,27 x 10-5 

SP15 - 3,32 x 10-5 - - 4,91 x 10-5 - - 

SP18 - 7,75 x 10-5 - - 3,17 x 10-5 1,86 x 10-5 2,12 x 10-5 

SP20 - 1,49 x 10-4 - - - - - 

SP21 - 6,42 x 10-5 - - - - - 

SP22 - 5,11 x 10-5 - - 2,66 x 10-5 3,12 x 10-5 2,39 x 10-5 

SP23 - 1,84 x 10-4 - - 1,81 x 10-5 - - 

SP24 - 2,02 x 10-4 - - 1,86 x 10-5 - - 

SP25 - 7,58 x 10-4 - - 6,03 x 10-4 - - 

SP26 - 4,72 x 10-4 - - - - - 

SP30 - 1,73 x 10-4 - 1,18 x 10-4 - - - 

SP31 - 1,25 x 10-4 - - - - - 

SP32 - - 9,00 x 10-5 - - - - 

SP33 - 1,54 x 10-4 - - - - - 

SP34 1,64 x 10-4 - - - - - - 

 

Como dito anteriormente, foram realizados 51 ensaios de NSPT durante os dois períodos 

de coletas de dados na BR.  

 

• Praia de rejeito 

 

As sondagens realizadas na praia de rejeitos tiveram profundidade total de 10,45 m a 

15,45 m. Elas mostraram uma camada de rejeito de flotação com espessura variando entre 
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3 a 9 m. Abaixo dessa camada as sondagens indicam ocorrência de uma camada 

homogênea de magnetita ou camadas intercalas deste material com rejeitos. 

 

Os valores de NSPT da camada de rejeito superficial são sempre superiores a cinco e 

crescentes com a profundidade. Quando os rejeitos ocorrem entre a magnetita, os valores 

são sempre muito altos maiores que 15. Os valores de NSPT da magnetita são elevados, 

com mínimo de 12 e máximo de 42. 

 

Os ensaios de infiltração realizados nos rejeitos mostraram permeabilidade mais elevadas 

na parte esquerda do reservatório, entre 2 e 5m de profundidade, com valor médio da 

ordem de 1,4x10-4 cm/s. Já nas outras regiões da barragem, os ensaios de infiltração 

mostraram valores de permeabilidade mais baixos, com valor médio de aproximadamente 

6 x 10-5 cm/s. Apenas dois ensaios foram realizados em profundidades superiores a 5 m, 

esses ensaios apresentaram valores de permeabilidade de 2,6x10-5 cm/s e 6,2x10-5 cm/s. 

 

Os ensaios realizados na magnetita mostraram valores da mesma ordem de grandeza, com 

valor médio de aproximadamente 4,1x10-5 cm/s. Não foi observado gradiente de 

permeabilidade em profundidade. 

 

• Maciço de magnetita 

 

No maciço de magnetita foram realizadas quatorze sondagens a percussão. As 

profundidades variam de 10,45 m a 20,45 m. 

 

As sondagens indicam um material resistente, com NSPT em geral elevado, atingindo 

valores iguais a 40. Entretanto, em algumas sondagens foi verificado uma região menos 

compacta, a aproximadamente 8 m de profundidade, com valores de NSPT mínimo igual 

a 8.  

 

Os ensaios de infiltração realizados mostram valores da mesma ordem de grandeza da 

praia de rejeito, com valor médio de aproximadamente 3,9x10-5 cm/s. Não foi observado 

gradiente de permeabilidade em profundidade. 
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• Ombreira esquerda 

 

Na ombreira esquerda foram executadas cinco sondagens. Estas sondagens mostram solo 

superficial de coloração avermelhada e amarelada com valores de NSPT entre 2 e 8 e 

espessura de até 4 m. Abaixo dessa camada observa-se a ocorrência de solo residual 

predominantemente siltoso, pouco arenoso e com presença de mica. 

 

Os ensaios de infiltração realizados mostraram que os solos superficiais tem 

permeabilidade maior, da ordem de 10-4 cm/s, e os mais profundos situam na casa de 10-

5 cm/s. 

 

 

• Ombreira direita 

 

Foram realizados quatro sondagens na região da ombreira direita. As sondagens próximas 

à crista e ao canal atual mostram camada de magnetita com espessura entre 5 e 8 m. Os 

valores de NSPT, em geral, superior a 8. Sotoposta a essa camada ocorre solo residual 

siltoso micáceo com fragmentos de rocha, os valores de NSPT dessa camada são elevados, 

maiores que 11. Os valores de NSPT são elevados e crescentes com profundidade.  

 

Os resultados do ensaio de infiltração indicam que o terreno de fundação da ombreira 

direita apresenta permeabilidade da ordem de 10-5 cm/s. 

 

• Região do pé da barragem atual 

 

As sondagens executadas na região do pé da barragem atual mostram solo residual desde 

o inicio da perfuração, com solo de coloração amarelada com intercalações de fragmentos 

de rocha (provavelmente quartzitos). Os valores de NSPT até 3 m de profundidade são 

baixos, com valores entre 2 e 9. 

 

Os ensaios de infiltração realizados mostraram valores de permeabilidade ligeiramente 

maiores que aqueles obtidos para os materiais das ombreiras, com valor médio 

aproximado de 6,1 x 10-4 cm/s. 
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O ENSAIO DE PIEZOCONE (CPTU) 

 

Foram executados seis ensaios de CPTu na praia de rejeitos (CPTu - 02, 03, 04, 05, 07 e 

09) em 2014 e mais sete em 2019 (CPTu – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007).  

 

Nestes ensaios são registrados, a cada 5 cm, a resistência a penetração de ponta (qc), a 

resistência por atrito lateral (fs), a pressão neutra (u) gerada pela penetração e outros 39 

parâmetros derivados, que foram citados no capítulo anterior. Estes dados, devidamente 

trabalhados, fornecem indicações sobre o tipo de solo e sua resistência. 

 

De maneira geral, os CPTu realizados mostram comportamentos semelhantes, com 

valores de resistência de ponta crescentes com a profundidade e ocorrência de picos de 

resistência nas transições entre rejeito e magnetita. 

 

A classificação dos materiais atravessados pelos amostrados dos CPTu é de areia siltosa 

a areia lavada. A Figura 3.23 e a Tabela 3.6 apresenta a localização de todos os ensaios 

de CPTu, bem como a profundidade destes.  

 

 

Figura 3.23 - Visão em planta da localização dos CPTu 
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Tabela 3.6 - Localização e profundidade dos ensaios de CPTu 

Furo 
Profundidade 

(m) 

Coordenadas 

N E Cota 

CPTU03 17.95 7805281.69 1198.12 308117.80 

CPTU04 11.95 7805122.64 1197.01 308045.64 

CPTU05 7.6 7805030.87 1197.72 308006.88 

CPTU07 17.95 7805293.04 1197.65 308089.82 

CPTU09 8.9 7805043.09 1199.69 307978.44 

CPTU001 56.4 7805334.04 1198.83 308109.96 

CPTU002 45.7 7805350.52 1200.21 308081.96 

CPTU003 33.35 7805361.57 1175.06 308040.68 

CPTU004 25.2 7805375.19 1159.97 308005.11 

CPTU005 13.3 7805385.62 1149.44 307979.50 

CPTU006 36.2 7805287.96 1180.00 308020.01 

CPTU007 19.45 7805298.16 1163.91 307982.96 

 

 

O ENSAIOS DE CAMPO – DENSIDADE E UMIDADE NATURAL 

 

Para uma avaliação do grau de compactação atual dos rejeitos da praia e da magnetita no 

corpo da barragem, foi determinada a densidade “in situ” e a umidade natural.  A 

densidade foi medida pelo método do frasco de areia. A umidade foi medida em 

laboratório, após coleta de amostras mantidas em recipientes hermeticamente selados. 

 

Na área da praia de rejeitos, foram realizadas medições em duas profundidades, ao lado 

das sondagens SP02, SP05 e SP08, em 1,2 m e 2,2 m de profundidade. Na área do maciço, 

foram realizadas medições ao lado das sondagens SP17 e SP22, a 1,10 m de profundidade. 

Os resultados das medições são apresentados na Tabela 3.7.  

 

Verificou-se certa homogeneidade nos resultados, tanto para os rejeitos de flotação como 

para a magnetita. As densidades secas obtidas são da ordem de 1,70 e 2,7 t/m3 para os 

rejeitos de flotação e para a magnetita do corpo da barragem, respectivamente. 
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Tabela 3.7 - Resultados dos ensaios de campo 

Sondagem  
Profundidade 

(m) 
Material 

Densidade 

úmida (t/m3) 

Umidade 

natural (%) 

Densidade 

seca (t/m3) 

PI-01 (SP02) 
1,2 Rejeito 1,976 15,6 1,710 

2,2 Rejeito 1,687 7,7 1,566 

PI-02 (SP05) 
1,2 Rejeito 1,808 7,9 1,675 

2,2 Rejeito 1,778 7,8 1,649 

PI-03 (SP08) 
1,2 Rejeito 1,915 9,8 1,744 

2,2 Rejeito 2,012 7,3 1,875 

PI-04 (SP17) 1,1 Magnetita 2,754 3,6 2,657 

PI-05 (SP22) 1,1 Magnetita 2,955 4,4 2,831 

 

O ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

 

Foram ainda realizados ensaios de laboratório para caracterização, compactação, 

permeabilidade e resistência dos materiais da barragem. A seguir, são apresentados os 

resultados dos ensaios para os rejeitos, magnetita e solos do terreno natural. 

 

 

• Rejeitos 

 

Foram coletadas três amostras de rejeito (PI-01, PI-02 e PI-03) e com elas foram 

realizados ensaios de granulometria completa (peneiramento e sedimentação), 

determinação da densidade dos sólidos, determinação dos índices de vazios mínimo e 

máximo, determinação do coeficiente de permeabilidade sob carga constante e ensaios de 

resistência. Estes dois últimos ensaios foram realizados em corpos de prova talhados das 

amostras indeformadas. 

 

As granulometrias dos rejeitos são apresentadas na Figura 3.24. Observa-se que as 

amostras de rejeitos são equivalentes a uma areia fina a média, pouco siltosa. Apresentam 

de 15 a 19% de massa passante na peneira #200. 
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Figura 3.24 - Curvas granulométricas dos rejeitos 

 

Os resultados de alguns dos ensaios são apresentados na Tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8 - Resultado dos ensaios com rejeito 

Amostra 

Densidade 

dos sólidos 

(t/m3) 

Compacidade 

K (cm/s) 
Estimativa 

ecampo 

Compacidade 

relativa (%) emáx emin 

PI-01 (SP02) 3,414 1,24 0,78 4,90 x 10-3 1,00 53 

PI-02 (SP05) 3,507 1,35 0,88 5,15 x 10-3 1,09 55 

PI-03 (SP08) 3,509 1,28 0,84 3,95 x 10-3 1,01 61 

 

Comparando os índices de vazios máximo e mínimo com o índice de vazios estimados a 

partir da densidade seca de campo, verifica-se grau de compacidade relativa de 53% a 

61%, considerada como compacidade média, adequada para rejeitos lançados 

hidraulicamente na praia. 

 

Verifica-se que a permeabilidade obtida no laboratório é 100 vezes maior que a 

permeabilidade de campo, calculada com base nos ensaios de infiltração, com a ressalva 
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de que os ensaios de campo foram executados em profundidades maiores, em regiões 

onde os rejeitos estavam, provavelmente, mais compactos. 

 

Utilizando a fórmula de Hazen, onde k = 100 x (D10)
2, e considerando que o D10 do rejeito 

é igual a 0,0055 cm (Figura 3.24), é obtido um coeficiente de permeabilidade igual a 

3x10-3 cm/s, mais coerente com os resultados do laboratório. 

 

Os valores estimados dos parâmetros de resistência dos materiais obtidos de ensaios 

triaxiais em amostras indeformadas são apresentados na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 - Estimativa dos parâmetros de resistência dos rejeitos 

Amostra 
Tensão total Tensão efetiva 

c (kPa) φ(°) c' (kPa) φ1 (°) 

PI-01 (SP02) 0 22,6 0 35,9 

PI-02 (SP05) 0 21,1 0 35,9 

PI-03 (SP08) 0 31,0 0 35,1 

 

Os parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas, obtidos dos ensaios triaxiais, 

adensado não drenando saturado, foram estimados forçando a envoltória a passar pela 

origem dos eixos. Os resultados são consistentes entre si, com valores efetivos de ângulo 

de atrito de mesma ordem de grandeza, em torno de 35°. 

 

• Magnetita 

 

Foram coletadas duas amostras de magnetita no maciço da barragem (PI-04 e PI-05). 

Nessas amostras foram realizados ensaios de granulometria completa (peneiramento e 

sedimentação), determinação da densidade dos sólidos, determinação dos índices de 

vazios mínimo e máximo, determinação do coeficiente de permeabilidade sob carga 

constante e ensaios de resistência. Estes dois últimos ensaios foram realizados em corpos 

de prova talhados das amostras indeformadas. 

 

As granulometrias da magnetita são apresentadas na Figura 3.25. Observa-se que as 

amostras de magnetita são equivalentes a areia fina a grossa, pouco siltosa. Apresentam 

de 9 a 16% de massa passante na peneira #200. 
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Figura 3.25 - Curvas granulométricas das amostras de magnetita 

 

Os resultados de alguns dos ensaios são apresentados na Tabela 3.10. 

 

 

Tabela 3.10 - Resultado dos ensaios com magnetita 

Amostra 

Densidade 

dos sólidos 

(t/m3) 

Compacidade 
K (cm/s) 

Estimativa 

ecampo 

Compacidade 

relativa (%) emáx emin 

PI-04 (SP-17) 4,737 0,94 0,59 3,06x10-3 0,78 45 

PI-05 (SP-22) 4,427 0,97 0,61 4,71x10-3 0,56 113 

 

 

Comparando os índices de vazios máximo e mínimo com o índice de vazios estimados a 

partir da densidade seca de campo, verifica-se grau de compacidade relativa variável, de 

45 a 113%, considerada como de compacidade média a compacta. 

 

Verifica-se que a permeabilidade obtida no laboratório é 100 vezes maior que a 

permeabilidade de campo, calculada com base nos ensaios de infiltração, com a ressalva 
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de que os ensaios de campo foram executados em profundidades maiores, em regiões 

onde a magnetita estava, provavelmente, mais compacta. 

 

Utilizando a fórmula de Hazen, onde k = 100 x (D10)
2, e considerando que o D10 do rejeito 

é igual a 0,0065 cm (Figura 3.25), teríamos um coeficiente de permeabilidade igual a 

4x10-3 cm/s, mais coerente com os resultados do laboratório. 

 

Os valores estimados dos parâmetros de resistência dos materiais através de ensaios 

triaxiais em amostras indeformadas são apresentados na Tabela 3.11. 

 

Tabela 3.11 - Estimativa dos parâmetros de resistência da magnetita 

Amostra 
Tensão total Tensão efetiva 

c (kPa) φ(°) c' (kPa) φ1 (°) 

PI-04 (SP17) 0 13,4 0 27,1 

PI-05 (SP22) 0 41,2 0 37,0 

 

Os parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas, obtidos dos ensaios triaxiais, 

adensado não drenando saturado, foram estimados forçando a envoltória a passar pela 

origem dos eixos. Os resultados mostram dois resultados bem diferentes, com valores de 

ângulo de atrito de 27° e 37°. 

 

A variabilidade dos resultados pode ser explicada pelo fato das amostras apresentarem 

com compacidades diferentes, ocasionando comportamento compressível (PI-04) e 

dilatante (PI-05). A amostra PI-04 mostra grande geração de excesso de pressões neutras, 

mesmo com tensões confinantes baixas, decorrentes de reduções expressivas do volume 

de vazios. Esse comportamento é característico de areias fofas a medianamente 

compactadas. Já o PI-05, mostra comportamento oposto, com diminuição da poro-pressão 

na ruptura e consequente aumento da tensão efetivas, característicos de areias compactas. 

 

• Solos do terreno natural 

 

Foram realizados cinco amostras do terreno natural (PI-06, PI-07, PI-08, PI-09 e PI-10), 

foram realizados os mesmos ensaios que com o rejeito e a magnetita. 
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As granulometrias dos solos são apresentadas na Figura 3.26. Observa-se que as amostras 

são de siltes arenosos / argilosos e argilas siltosas, com presença de pedregulho. 

 

 

Figura 3.26 - Curvas granulométricas dos solos do terreno natural 

 

Os resultados dos ensaios realizados são apresentados na Tabela 3.12. 

 

Tabela 3.12 - Resultado dos ensaios com os solos de terreno natural 

Amostra 

Densidade 

dos 

sólidos 

(t/m3) 

K (cm/s) 

Tensão total Tensão efetiva 

c (kPa) φ(°) c' (kPa) φ1 (°) 

PI-06 (SP10) 2,799 5,40x10-7 74,0 10,0 15,8 33,5 

PI-07 (SP20) 2,724 3,40x10-7 14,6 9,3 8,6 30,6 

PI-08 (SP23) 2,675 4,20x10-7 3,1 9,6 0 25,7 

PI-09 (SP24) 2,793 1,4x10-7 8,2 9,2 0 27,2 

PI-10 (SP26) 2,782 2,20x10-6 6,5 15,0 0 32,5 

 

Verifica-se que a permeabilidade obtida no laboratório é de até 100 vezes menor que a 

permeabilidade de campo estimada dos ensaios de infiltração. Esse resultado mostra que 

as permeabilidades de campo podem não estar consistentes. 
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Os resultados dos ensaios triaxiais adensados não drenados saturados mostram 

variabilidade de comportamento entre as amostras ensaiadas. Os parâmetros mínimos 

estimados, em termo de tensão efetiva, variam entre 0 e 16 kPa para o intercepto de coesão, 

e entre 27° e 34°para o ângulo de atrito. 

 

O AUSCULTAÇÃO 

 

A auscultação disponível é realizada por meio de instrumentação geotécnica no 

barramento de contenção de rejeitos inclui, comumente, informações de medidores de 

nível d’água (INA) e piezômetros. Chama-se auscultação de uma barragem o conjunto de 

processos que visam a observação, detecção e caracterização de eventuais deteriorações, 

que constituem risco potencial às condições de sua segurança global. A auscultação pode 

ser feita por: inspeções visuais ou instrumentação.  A primeira é o processo da auscultação 

qualitativa, por meio de vistorias periódicas de campo. Já a segunda é o processo de 

aquisição, registro e processamento sistemático dos dados obtidos a partir dos 

instrumentos de medida instalados no aterro ou nas fundações da barragem.  

 

A Barragem BR, como já citado anteriormente, é monitorado por treze INA e quatro 

piezômetros, estes estão localizados ao longo do corpo do barramento, e suas respectivas 

características de cota de boca do tubo e nível de água encontram-se na Tabela 3.13: 

 

Tabela 3.13 - Localização e aspectos descritivos dos instrumentos de auscultação 

instalados na Barragem BR (NEOGEO, 2018) 

Identificação 

do 

instrumento 

Coordenadas (m) Cotas de Instalação (m) 
Comprimento 

(m) 
Norte Leste 

Boca do 

Tubo 

Cota 

N.A. 

INA01 7805177.76 308011.38 1201.24 Seco 36.49 

INA02 7805269.94 308051.09 1201.16 Seco 41.22 

INA03 7805288.22 308019.06 1180.28 1150.32 32.43 

INA04 7805293.98 307995.06 1170.02 1149.50 26.92 

INA05 7805345.73 308082.88 1201.68 1158.75 43.76 

INA06 7805352.50 308048.45 1181.68 1150.36 36.22 

INA07 7805367.83 308026.49 1170.68 1149.41 27.37 

INA08 7805434.94 308120.41 1170.68 Seco 39.76 

INA09 7805074.87 307972.06 1201.04 1182.07 20.96 

INA003 7805288.51 308017.04 1180.17 1148.62 33.17 
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INA004 7805294.25 307993.53 1169.87 1147.87 26.92 

INA006 7805352.72 308046.38 1181.48 1148.66 36.20 

INA007 7805368.10 308024.53 1170.49 1147.60 27.39 

PZ102 7805357.86 308049.90 1182.19 1150.23 50.00 

PZ103 7805371.55 308027.94 1170.90 1148.75 36.11 

PZ104 7805286.76 308016.10 1181.12 1149.69 45.18 

PZ105 7805296.22 307997.49 1170.95 1148.84 33.17 

 

As seções geofísicas, que serão apresentadas no próximo tópico, foram feitas o mais 

próximo possível dos INA, e como objetivo de mostrar um perfil com o maior número de 

instrumentos presentes. Com isso, existe uma estreita relação entre regiões possivelmente 

saturadas informadas pelos equipamentos de monitoramento diretos, e regiões com 

anomalias condutivas obtidas pelos métodos geofísicos.  

 

A Figura 3.27 mostra a seção-tipo D, representada com os INA 2, 3 e 4. Essa seção indica, 

com uma linha azul, a linha freática com base nos dados da Tabela 3.13. 

 

 

Figura 3.27 - Seção-tipo D – INA 2, 3 e 4 indicando a linha freática com base nos dados 

dos INA (NEOGEO 2018) 

 

3.5.4 Métodos indiretos de investigação 

 

Em 2017, foram aplicados quatro métodos geofísicos para definição, principalmente, do 

nível freático da barragem. Os métodos são: Eletrorresistividade; Polarização Induzida 

(IP); Potencial Espontâneo (SP) e Ground Penetration Radar (GPR). 

 

O RESULTADOS DOS MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 

Com o objetivo de comparar os dados das seções-tipo com os dados gerados pelos 

métodos geofísicos de investigação da barragem, a seção D-D’ foi utilizada (Figura 3.28). 
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Tal seção foi escolhida por causa da maior quantidade de instrumentos alinhados a ela 

(três INA), sendo assim, esta seção é a mais indicada para gerar dados suficientes para o 

estudo do comportamento da água subterrânea no maciço. 

 

Como é possível observar na Figura 3.28, a linha da freática na seção-tipo D-D’, que corta 

transversalmente o centro da barragem, foi inferida a partir dos dados de três INA (INA2, 

INA3 e INA4). De acordo com os dados fornecidos pela empresa acerca do nível de água 

da barragem, sabe-se que este se encontra a 29 m de profundidade aproximadamente, ao 

passo em que o tapete de drenagem a 34,77 m. 

 

 

Figura 3.28 - Seção D – D’ indicando a localização do lençol freático no maciço da 

Barragem BR (Rodrigues, 2018) 

 

Para obtenção dos dados de eletrorresistividade, IP e GPR foram realizadas dez linhas de 

aquisição geofísicas – L1 a L10 – como mostrado na Figura 3.29.  

 



80 

 

 

Figura 3.29 - Visão em planta da localização das linhas de aquisição geofísica, L1 a L10 

em vermelho e verde (NEOGEO, 2017) 

 

Foram obtidos pela NEOGEO (empresa contratada pela Mosaic para realizar o 

levantamento geofísico em 2017), dez perfis de eletrorresistividade e dez perfis de IP 

referentes a cada linha de aquisição de dados. As Figura 3.30 e Figura 3.31 representam 

dois dos vinte perfis gerados. 

 

Além dos perfis gerados, outro resultado obtido pela eletrorresistividade é uma tabela que 

contém a nuvem de pontos com coordenadas x, y e z e os valores de resistividade.  
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Figura 3.30 - Perfil Linha 01 de eletrorresistividade. A linha vermelha (D –D’) indica a 

posição da seção-tipo em relação a linha geofísica (NEOGEO, 2017) 

 

 

Figura 3.31 - Perfil Linha 01 de IP (NEOGEO, 2017) 

 

A partir dos perfis de eletrorresistividade obtidos pela NEOGEO, foi estimada e 

aproximada a posição da linha freática ao longo do barramento com base nas anomalias 

condutivas observadas (Figura 3.32). Zonas de baixa resistividade aparente foram 

correlacionadas com regiões do maciço, possivelmente com certo teor de umidade. 

 

 

Figura 3.32 - Perfil com a localização do topo da superfície freática (linha azul), 

estimada pelos métodos geofísicos de eletrorresistividade e IP (NEOGEO, 2017) 

 

O resultado dos levantamentos de Potencial Espontâneo (SP) é apresentado no mapa de 

potencial com dados filtrados. Os dados analisados mostraram a presença de três padrões 

de comportamento. Um dos padrões observados é ilustrado pela cor azul, cujos valores 

encontram se abaixo de -260 mV, outro pela cor vermelha, cujos valores encontram-se 

acima de -120 mV, e o terceiro pela cor verde com valores intermediários. Os locais com 
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potenciais acima do valor de -120 mV concentram-se na ombreira esquerda do 

barramento (porção sul), ao passo que os valores inferiores a -260 mV dispõem-se 

preferencialmente na região da ombreira direita (porção norte) da estrutura. Por outro 

lado, o terceiro padrão, associado a potenciais intermediários aos descritos acima, 

encontram-se preferencialmente no contexto da região do maciço (Figura 3.33). 

 

 

Figura 3.33 - Mapa de potencial espontâneo para Barragem BR. Escala em mV 

(millivolts) (NEOGEO, 2018) 

 

A aquisição de GPR foi executada nas mesmas dez linhas feitas para os métodos de 

eletrorresistividade e IP. Os dados de GPR indicam mudança nos padrões de refletores, 

indicando uma possível heterogeneidade na disposição dos materiais, como por exemplo 

diferença entre o rejeito de flotação em relação as ombreiras. Aparentemente essa 

diferença de padrão de refletores é mais marcante em deposições mais recentes dos 

rejeitos, pois em maiores profundidades não são identificados. 

 

Na Figura 3.34, a diferença na disposição de refletores é bem marcada, os padrões de 

truncamento reconhecidos na região de praia tornam-se mais contínuos lateralmente. 

Sendo assim, foi possível diferenciar três horizontes com diferentes padrões de refletores. 
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Figura 3.34 - Perfil de GPR da Linha 04, com destaque para os horizontes com 

diferentes padrões de refletores (NEOGEO, 2017) 

 

Na Figura 3.35 que representa a Linha 7, é possível definir melhor os três horizontes já 

citados. Os refletores estão bem delimitados ao longo toda a linha, estes se aproximam da 

horizontalidade e possuem espessura quase constante. 

 

 

Figura 3.35 - Perfil de GPR da Linha 07, com destaque para os horizontes com 

diferentes padrões de refletores (NEOGEO, 2017) 

 

O CORRELAÇÃO ELETRORRESISTIVIDADE E GPR 
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Com o objetivo de obter um resultado mais completo, foi realizada uma comparação entre 

os perfis de eletrorresistividade e GPR. A linha escolhida para comparação, ou seja, a que 

melhor representa ambos os métodos foi a L05 (Figura 3.36 e Figura 3.37). 

 

 

Figura 3.36 - Perfil de eletrorresistividade da Linha 05 mostrando a espessura de cada 

camada definida pelo método (NEOGEO, 2017) 

 

 

Figura 3.37 - Perfil de GPR da Linha 05 mostrando a espessura de cada camada 

definida pelo método (NEOGEO, 2017) 
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Aparentemente, considerando que o maciço do barramento é composto apenas por 

rejeitos de magnetita, os diferentes padrões de refletores que se correlacionam com os 

diferentes horizontes de respostas elétricas distintas marcam: 

 

• Diferentes fases de compactação do aterro: zonas mais compactadas podem ser 

correlacionadas possivelmente a zonas menos resistivas utilizando a linha de 

raciocínio que apenas ar preenche os vazios presentes; e/ou 

 

• Diferentes granulometrias dos materiais de mesma composição (magnetita): 

horizontes mais arenosos apresentam-se mais resistivos ao passo que níveis silto-

argilosos apresentam-se menos resistivos; e/ou 

 

• Zonas com teores de umidade diferentes: zonas com maiores teores de umidade iriam 

se apresentar menos resistivas que as que possuem seus poros preenchidos 

majoritariamente por ar. 

 

3.5.5 Monitoramento microssísmico 

 

A estrutura estudada conta com quatro geofones uniaxiais de 4,5Hz, diâmetro de 51 mm, 

comprimento igual a 300 mm e 1,3 kg. Estes foram instalados na crista da barragem no 

início de 2018 e os dados, utilizados nessa pesquisa, foram coletados entre julho de 2018 

até abril de 2019.  

 

A interferometria sísmica, como dito anteriormente, capta o ruído ambiente. Ou seja, não 

é necessário nenhum gatilho ou fonte sísmica conhecida. Sabendo disso, o monitoramento 

é feito a partir da coleta do dado de 10 em 10 min, durante todo o período de observação.  
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CAPÍTULO 4

 

ESTUDOS MICROSSÍSMICOS APLICADOS AO SISTEMA DE 

DISPOSIÇÃO DE REJEITOS DE TAPIRA 

O Capítulo 4 apresenta todos os procedimentos feitos para a implantação do sistema de 

obtenção de dados microssísmicos para a Barragem BR. Em seguida, apresenta a 

metodologia utilizada para: confecção do modelo 3D da barragem; comparação dos dados 

microssísimos no tempo, com dados climáticos temporais; elaboração dos modelos 

estatísticos para compreensão de quais parâmetros geotécnicos e geofísico que mais se 

correlacionam com a microssísmica.  

 

4.1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

MICROSSÍSMICO 

 

Para implantação do sistema de monitoramento microssísmico são necessárias sete etapas 

interdependentes, são elas: realização de furos na estrutura; instalação dos sensores nos 

furos; implantação de postes com as estações sísmicas; implementação de painéis solares; 

instalação do sistema de alimentação; estabelecimento dos equipamentos da estação 

sísmica e rádios de transmissão de dados e start up do sistema. 

 

Após a fase de estabelecimento do sistema, começa a fase de obtenção e tratamento dos 

dados. Ela se inicia quando um geofone registra um movimento, ele gera um sinal 

analógico no qual a voltagem é proporcional a movimentação de terra. Este sinal é, em 

seguida, convertido para um sinal digital por um conversor ADC (analog to digital 

converter). Este sinal digital é então distribuído para um pequeno processador sísmico SP 

(seismic processor), neste processador o sinal é carregado e pré-processado, e em seguida 

é enviado para um servidor sísmico (seismic server) (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Arquitetura da tecnologia cedida pela Institute of Mine Seismology (IMS) 

 

Na Barragem BR foram instalados quatro geofones uniaxiais de 4,5 Hz de frequência. Os 

furos para instalação dos sensores da barragem possuem no mínimo 50 cm de 

profundidade, e foram escavados manualmente, com auxílio de “boca de lobo”. 

 

Os dados de microssísmica utilizados nessa pesquisa foram adquiridos pela IMS durante 

o período de julho de 2018 a abril de 2020. Foram coletados em uma faixa de frequência 

de 1 a 20 Hz. 

 

4.2 METODOLOGIA ADOTADA 

 

4.2.1 Primeira Etapa – Modelo 3D Leapfrog 

 

No presente trabalho, com o objetivo de visualizar em três dimensões a Barragem BR e 

seu interior, foi utilizado o software Leapfrog 5.0.1 Copyright © Seequent Limited. Este 

programa utiliza os dados de furos de sonda e nuvem de pontos importados em formato 

CSV (comma-separated values), como base para construção de um modelo 

tridimensional implícito da barragem, distinguindo superfícies e camadas dos materiais 

de construção da barragem, regiões úmidas e secas e ajudando o entendimento em três 

dimensões da posição dos furos de sonda. 
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O primeiro passo foi a importação dos dados topográficos e fotografias aéreas que foram 

criados e tirados do software QGIS. A partir da topografia foi possível criar o sólido em 

3D que representa a barragem, em seguida todos os dados de SPT, CPTu, INA e 

piezômetro, das campanhas de 2014 e 2019, foram importados para o Leapfrog, como 

furos de sonda. Os dados de eletrorresistividade foram importados como seções e nuvem 

de pontos e os de SP como imagem.  

 

Com todos os furos plotados foi possível ver a distribuição espacial desses, e com isso 

identificar furos com coordenadas x e y quase que coincidentes. Esses furos têm em média 

3 m de distância entre si e foram agrupados e nomeados de A a K, para realização da 

terceira etapa do trabalho que será explicada melhor mais adiante. 

 

Além da definição dos grupos, a partir da plotagem dos furos, foi possível criar o modelo 

em três dimensões da barragem contendo os materiais descritos na sondagem SPT. 

Primeiramente foi feito o agrupamento dos materiais descritos em quatro quatro grupos: 

solo residual, solo coluvionar, rejeito de flotação e magnetita ciclonada. Esses grupos 

foram selecionados baseados nos perfis cedidos pela empresa e apresentados no Capítulo 

3. O modelo foi criado com a ferramenta “Geological Model” utilizando a seguinte 

cronologia de superfície (Surface Chronology): contato de solo residual com os demais 

materias como “New Deposit”, bem como o contato entre solo residual e magnetita 

ciclonada, o rejeito de flotação foi plotado como “New Intrusion” e por fim o contato 

entre solo residual e solo coluvionar foi feito como “New Erosion”. Este foi o modelo 

criado em que as seções mais se assemelharam com os perfis apresentados no capìtulo 

anterior. 

 

Para execução do modelo de umidade, foram importadas as seções de eletrorresistividade, 

produzidas pelo software RES 2D inv. Em seguida foi plotada a nuvem de pontos com 

valores de eletrorresistividade. A partir da nuvem de pontos, os valores de 

eletrorresistividade foram balizados em relação a presença de água nos indicadores de 

nível de água existentes na estrutura. Nessa comparação foi definido que valores de 

resistividade menores que 250 ohm.m indicavam região úmida, enquanto valores maiores 

indicavam região seca, ou seja, valores menores que 250 ohm.m foram coincidentes, no 

balizamento realizado, com a presença de água nos INA. Com isso foi possível produzir 
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um modelo de umidade que define a região úmida e a seca dentro da barragem. A 

ferramenta utilizada também foi o “Gelogical Model” e como havia apenas dois diferentes 

tipos de materiais, foi usado o “New Intrusion” para o contato de úmido com seco. 

 

4.2.2 Segunda Etapa – Microssísmica no domínio do tempo 

 

A segunda fase comparou os dados de microssísmica provenientes dos próprios geofones 

com as informações de nível de água (no barramento, no pé da barragem e no 

reservatório), pluviometria, temperatura, umidade e vazão (ombreira direita e ombreira 

esquerda). Isso com o objetivo de entender as mudanças de comportamento da diferença 

de velocidade de onda em relação a esses aspectos físicos no domínio do tempo. 

 

Os dados de temperatura, precipitação e umidade são dados públicos fornecidos pelo 

INPE da estação Araxá, a mais próxima do empreendimento. Os demais dados foram 

fornecidos pela empresa responsável pela barragem. 

 

Os dados de microssísmica foram coletados em uma faixa de frequência de 1 a 20Hz. 

Foram disponibilidados pela IMS de forma bruta e foram tratados utilizando o software 

Excel. Com isso, foram obtidas as porcentagens das derivadas da velocidade de onda pela 

velocidade de onda (dv/v) de 10 em 10 min, durante o período de agosto de 2018 até 

janeiro de 2020.  

 

Todos os dados foram plotados - utilizando o software R - em função do tempo e 

comparados visualmente. Além das mudanças climáticas, como por exemplo aumento e 

diminuição de precipitação durante o ano, foi levado em consideração a obra de reforço 

do pé da barragem durante o ano de 2019, para entender a variação de velocidade de onda 

durante o tempo dentro do barramento. 

 

4.2.3 Terceira Etapa – Modelo Estatístico 

 

Para a terceira etapa, foram plotados todos os dados dos furos de CPTu, SPT, INA e 

Piezômetro no software Leapfrog 5.0.1 Copyright © Seequent Limited. A Figura 4.2 

mostra os furos plotados. Onde havia coincidência de posição geográfica de dois ou mais 
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furos, foram definidos grupos denominados A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K (Figura 4.3) 

a fim de correlacionar quem estivesse condições físicas mais semelhantes possível. 

 

 

Figura 4.2 – Furos de CPTu, SPT, INA e Piezômetro plotados no Leapfrog 

 

 

Figura 4.3 - Grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J & K) definidos a partir de coicidência 

geográfica dos furos de CPTu, SPT, INA e Piezômetro. 

 

A partir disso, foram definidas as coordenadas x e y de cada grupo e depois foram 

utilizadas as coordenadas z dos SPT (por ser coletado de metro em metro e assim ter 

maior intervalo). Assim foi definida a nuvem de pontos que foi utilizada para filtrar tantos 

os dados de eletrorresistividade, quanto obter, a partir de interpolação feita pela IMS, os 

dados de microssísmica.  

 

Em seguida, a IMS forneceu as tabelas de Excel com os dados já interpolados brutos para 

tratamento e obtenção da diferença de velocidade de onda (dv/v) em porcentagem de cada 
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ponto da nuvem. Os dados foram tratados e utilizados para a elaboração do modelo 

estatístico, como será explicado mais adiante. 

 

Foi criada então a tabela contendo, para um mesmo ponto de coordenadas x y e z, todos 

os valores dos parâmetros de dv/v, CPTu, NSPT e Resistividade.  

 

Antes da elaboração do modelo foi realizada uma exploração estatística da diferença de 

velocidade de onda, para entender melhor a distribuição da variável alvo. Foi também 

realizado, para cada ponto da nuvem, no software R, um resumo estatístico contendo 

gráficos de linhas, boxplot  e histograma.  

 

Os dados de dv/v, até então, foram analisados no domínio do tempo, ou seja, é a dv/v (%) 

no tempo total. Cada ponto da nuvem tinha em média 73.500 observações de diferença 

de velocidade de onda (esse dado foi coletado de 10 em 10 min durante um período de 

um ano e meio). 

 

Para realização da análise estatística de correlação de dv/v, com todos os demais 

parâmetros, era necessário selecionar apenas um valor de dv/v para cada ponto da nuvem. 

Para isso foi utilizada a média de todos os valores.  

 

A média foi escolhida pois a diferença na velocidade de onda durante todo o período não 

foi muito expressiva, como poderá ser visto nos resultados, a maior variação de 

porcentagem de diferença de velocidade de onda vista para esses dados foi de 0,3%, o 

que é pouco  expressiva se comparado aos artigos de: Mainsant et al. (2012), onde os 

autores reportaram uma queda da diferença de velocidade de onda de 7% antes do 

movimento de massa estudado; Os autores de Planès et al. (2016) concluíram que o 

decrescimento de 20% indicou a redistribuição de forças e porosidade induzido pelo 

piping; de Wit & Olivier (2018) encontraram uma diferença de velocidade de onda 

máxima maior que 2% quando foi encontrada uma infiltração na estrutura estudada por 

eles.  
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De posse dos dados médios de dv/v, foi então gerado o modelo estatísico de aprendizado 

de máquina, utilizando árvores de regressão e Random Forest, que teve como resultado 

um ranking com os vinte parâmetros que mais se correlacionam com a diferença de 

velocidade de onda na Barragem BR. 

 

A metodologia de função de regressão, de aprendizado de máquina, bem como a de 

seleção de variável, foram retiradas de Izbicki (2020) e Carvalho et al. (2016) e todas as 

referências neles contidas. 

 

o Função de Regressão - Introdução 

 

Segundo os autores, em geral, o alvo de um modelo de regressão é determinar a relação 

entre uma variável aleatória Y ∈ R e um vetor x = (x1,. . ., xd ) ∈ Rd . Mais especificamente, 

procura-se estimar a função de regressão 

 

𝑟(𝑥) ≔ 𝐸[𝑌|𝑋 = 𝑥] (4.1) 

 

como forma de descrever tal relação. Quando Y é uma variável quantitativa, que é o caso 

de dv/v, tem-se um problema de regressão. 

 

A variável Y, em geral, recebe o nome de variável resposta, variável dependente, rótulo 

ou label. Por outro lado, as observações contidas em x = (x1,. . ., xd ) são frequentemente 

chamadas de variáveis explicativas, variáveis independentes, características, atributos, 

features, preditoras ou covariáveis. 

 

Existem duas culturas no uso de modelos estatísticos, em especial modelos de regressão. 

A primeira (data modeling culture) tem como principal objetivo a interpretação dos 

parâmetros envolvidos no modelo, em particular há interesse em testes de hipóteses e 

intervalos de confiança para esses parâmetros. Sob essa ótica, testar se as suposições do 

modelo (por exemplo, normalidade dos erros, linearidade, homocedasticidade etc) são 

válidas é de fundamental importância. Ainda que predição muitas vezes faça parte dos 

objetivos, o foco em geral está na inferência.  
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Já a segunda cultura (algorithmic modeling culture), é a comunidade de aprendizado de 

máquina (machine learning). Neste caso, o principal objetivo é a predição de novas 

observações. Não se assume que o modelo utilizado para os dados é correto; o modelo é 

utilizado apenas para criar bons algoritmos para prever bem novas observações. 

 

O modelo criado para o caso de estudo é da segunda cultura, ou seja, o foco do modelo é 

preditivo. O objetivo foi estimar r(x) sem assumir que os modelos contenham a verdadeira 

função de regressão.  

 

o Modelo de aprendizado de máquina 

 

Com o objetivo de ranquear os parâmetros geotécnicos e geofísicos que mais se 

correlacionam com a microssísmica, foi utilizada a metodologia de aprendizado de 

máquina.  

 

Foram realizados diversos testes de normalidade para os dados e, em nenhum caso, a 

normalidade pôde ser observada. Por isso, foi utilizado a metodologia de árvores de 

regressão. Esse método é não paramétrico, ou seja, é um método que não especifica 

condições sobre os parâmetros da população que a amostra foi obtida (Campos, 1983). 

 

Uma propriedade das árvores de regressão é que são extremamente interpretáveis. Porém, 

costumam apresentar baixo poder preditivo quando comparadas a outros estimadores. Por 

isso, foi utilizado o método Random Forest, o qual contorna essa limitação combinando 

diversas árvores para fazer uma predição para um mesmo problema. 

 

• Árvores de Regressão 

 

Árvores de regressão consistem em uma metodologia não paramétrica que leva a 

resultados muitíssimos interpretáveis.  

 

Segundo o autor, uma árvore é construída por particionamentos recursivos no espaço das 

covariáveis. Cada particionamento recebe o nome de nó e cada resultado final recebe o 

nome de folha (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 - Exemplo de estrutura de uma árvore de regressão (Izbicki, 2020) 

 

O uso da árvore para prever uma nova observação é feita do seguinte modo: começando 

pelo topo, é verificado se a condição descrita no topo (primeiro nó) é satisfeita. Caso seja, 

segue-se a esquerda. Caso contrário, segue-se a direita. Assim prossegue-se até atingir 

uma folha.  

 

Os autores enfatizam que, no caso da Figura 4.4, se a condição 1 for satisfeita, a predição 

é dada por F1. Caso não seja satisfeita, segue-se a direita e assim, encontra-se outra 

condição. Caso a mesma seja satisfeita, a observação é prevista como F2 e, caso contrário, 

é prevista como F3. 

 

Formalmente, uma árvore cria uma partição do espaço das covariáveis em regiões 

distintas e disjuntas: R1,...,Rj. A predição para a resposta Y de uma observação com 

covariáveis x que estão em Rk é dada por 

 

 

𝑔(𝑥) =
1

|{𝑖: 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑘}|
∑ 𝑦𝑖

𝑖:𝑥𝑖∈𝑅𝑘

 
(4.2) 
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Isto é, para prever o valor da resposta de x, deve ser observada a região a qual a 

observação x pertence e, então, calculada a média dos valores da variável resposta das 

amostras do conjunto de treinamento pertencente àquela mesma região.  

 

A criação da estrutura de uma árvore de regressão é feita através de duas grandes etapas: 

(i) a criação de uma árvore completa e complexa e (ii) a poda dessa árvore, com a 

finalidade de evitar o Super-ajuste (Overfitting).  

 

No passo (i), busca-se criar uma árvore que leve a partições “puras”, isto é, partições nas 

quais os valores de Y nas observações do conjunto de treinamento em cada uma das folhas 

sejam homogêneos. Para tanto, avalia-se o quão razoável uma dada árvore T é através de 

seu erro quadrático médio, 

 

𝑃(𝑇) = ∑ ∑
(𝑦𝑖 − 𝑦𝑅)2

𝑛
𝑖:𝑥𝑖∈𝑅𝑅

 
(4.3) 

 

em que yR é o valor predito para a resposta de uma observação pertencente à região R. 

Encontrar T que minimize P(T) é computacionalmente inviável. Assim, utiliza-se uma 

heurística para encontrar uma árvore com erro quadrático médio baixo, que consiste na 

criação de divisões binárias recursivas, como mostrado na Figura 4.5.  

 

Inicialmente, o algoritmo particiona o espaço de covariáveis em duas regiões distintas 

(Figura 4.5(a)). Para escolher essa partição, busca-se, dentre todas as covariáveis xi e 

cortes t1, aquela combinação que leva a uma partição (R1, R2) com predições de menor 

erro quadrático:  

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑅1
)2

𝑛

𝑖:𝑥𝑖∈𝑅1

+ ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑅2
)2

𝑛

𝑖:𝑥𝑖∈𝑅2

 
(4.4) 

 

em que yRk é a predição fornecida para a região Rk. Assim se define 

 

𝑅1 = {𝒙: 𝑥𝑖 < 𝑡1}𝑒 𝑅2 = {𝒙: 𝑥𝑖 ≥ 𝑡1} (4.5) 
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em que xi é a variável escolhida e t1 é o corte definido. 

 

Quando estabelecidas tais regiões, o nó inicial da árvore é então fixado. O próximo passo 

é procurar particionar R1 ou R2 em regiões menores (Figura 4.5(b)). Em seguida, a 

mesma estratégia é utilizada para escolher a nova: ou seja, busca-se, dentre todas as 

covariáveis xi e cortes t2, aquela combinação que leva a uma partição com menor erro 

quadrático. Os autores chamam atenção pois agora também é necessário escolher qual 

região deve ser particionada: R1 ou R2. Admitindo que R1 foi a região escolhida, 

juntamente com a covariável xj e o corte t2. É dado o nome a partição R1 de {R1,1, R1,2}, 

como mostra a Figura 4.5(b). Assim, 

 

𝑅1,1 = {𝒙: 𝑥𝑖 < 𝑡1, 𝑥𝑗 < 𝑡2}, 𝑅1,2 = {𝒙: 𝑥𝑖 < 𝑡1, 𝑥𝑗 ≥ 𝑡2}  𝑒 𝑅2 = {𝒙: 𝑥𝑖 ≥ 𝑡1} (4.6) 

 

O procedimento permanece recursivamente (Figura 4.5(c) e (d)), até ser obtida uma 

árvore com poucas observações em cada uma das folhas. 

 

A árvore criada utilizando-se esse processo produz bons resultados para o conjunto de 

treinamento, mas é muito provável que ocorra o super-ajuste. Isso gera uma performance 

preditiva ruim em novas observações. Assim, prossegue-se para o passo (ii), que é 

chamado de poda. O objetivo dessa etapa é tornar a árvore de regressão menor e menos 

complexa, de modo a diminuir a variância desse estimador. Nessa etapa do processo, cada 

nó é retirado, um por vez, e observa-se como o erro de predição varia no conjunto de 

validação. O autor conclui que, com base nisso, decide-se quais nós permanecerão na 

árvore. 
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Figura 4.5 - Processo de crescimento de uma árvore de regressão (Izbicki, 2020) 

 

• Random Forest (RF) 

 

Foi utilizada neste trabalho a metodologia de RF que combina diversas árvores de 

regressão com o objetivo de contornar o baixo poder preditivo da árvore. 
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De acordo com os autores, este método se baseia na idéia de que é melhor usar um 

estimador combinado g(x), do que usar g1(x) ou g2(x) ou ... gi(x). Ou seja, a abordagem 

consiste em criar B árvores distintas e combinar seus resultados para melhorar o poder 

preditivo em relação a árvore individual.  

 

Em geral, mesmo utilizando amostras bootstrap (amostra aleatória com reposição de 

mesmo tamanho da amostra original) para construir cada uma das árvores, as árvores 

construídas tendem a dar predições parecidas. As florestas tentam diminuir esta 

correlação, modificando o mecanismo de criação das árvores para que essas se tornem 

diferentes umas das outras. Mais especificamente, em vez de escolher qual das d 

covariáveis será utilizada em cada um dos nós da árvore, em cada passo só é permitido 

que seja escolhida uma dentre as m < d covariáveis. Estas m covariáveis são escolhidas 

aleatoriamente dentre as covariáveis originais e, a cada nó criado, um novo subconjunto 

de covariáveis é sorteado. O valor de m pode ser escolhido via validação cruzada. 

Resultados empíricos sugerem, de forma geral, que m ~ d/3 leva a uma boa performance. 

 

As florestas possuem um poder preditivo em geral muito maior que o de árvores. Para 

ilustrar essa diferença, os autores aplicaram ambos os métodos para um conjunto de dados 

simulados (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6 – Dados simulados da regressão em vermelho (Izbicki, 2020) 
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A árvore e a floresta ajustadas para esses dados encontram-se na Figura 4.7. Os autores 

chamam atenção para o ajuste obtido com RF, eles argumentam que este é mais suave do 

que aquele obtido com árvore de regressão. Em particular, ele se aproxima melhor da 

regressão real. Segundo eles, também é interessante notar que as árvores utilizadas para 

construir a floresta (em azul) têm características muito distintas daquelas usadas 

individualmente. Isso ocorre, pois, essa última é podada. 

 

 

Figura 4.7 - Exemplo de ajustes de árvore de regressão e Random Forest (Izbicki, 2020) 

 

A Figura 4.8 ilustra árvores e florestas ajustadas a diferentes conjuntos de dados vindos 

da mesma população que aqueles da Figura 4.6. Os autores deixam claro que árvores de 

regressão possuem uma variabilidade muito maior que RF. A conclusão é que isso é uma 

das razões que leva o primeiro método a apresentar um desempenho inferior quando 

comparado ao segundo. 
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Figura 4.8 - Ajustes de árvore de regressão e florestas aleatórias para diferentes 

conjuntos de dados vindo da mesma função de regressão (Izbicki, 2020) 

 

• Seleção de variável em RF 

 

A importância de variáveis foi realizada utilizando dois métodos: o índice de Gini e o out-

of-bag (OOB).  

 

O índice de Gini é definido por: 

 

∑ ∑ 𝑝𝑅,𝑐

𝑐∈𝐶

(1 − 𝑝𝑅,𝑐

𝑅

), (4.7) 
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em que R representa uma das regiões induzidas pela árvore e pR,c é a proporção de 

observações classificadas como sendo da categoria c entre as que caem na região R. 

 

Este índice é mínimo quando todas as proporções pR,c são zero ou um, indicando assim 

uma árvore “pura” (isto é, cada folha contém somente observações de uma única classe). 

Portanto, na prática, busca-se minimizar esse índice. 

 

Já o OOB é um subconjunto aleatório dos dados não utilizados pelo algoritmo para 

construção das árvores. A partir das predições OOB de todas as árvores na floresta, 

calcula-se o erro quadrado médio (MSEOOB), pela seguinte equação: 

 

𝑀𝑆𝐸𝑂𝑂𝐵 = 𝑛−1 ∑(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖
𝑂𝑂𝐵)2

𝑛

𝑖=1

 
(4.8) 

 

 

em que: zi é o valor medido da variável; e zi
OOB é a média de todas as predições OOB.  

 

No entanto, como MSE é dependente da escala de medida da variável, não pode ser usado 

para comparação da performance de diferentes modelos; assim, calcula-se a percentagem 

de variância explicada pelo modelo (Varex), pela seguinte equação:  

 

𝑉𝑎𝑟𝑒𝑥 = 1 − (𝑀𝑆𝐸𝑂𝑂𝐵 𝑉𝑎𝑟𝑧⁄ ) (4.9) 

 

 

em que Varz é a variância total da variável.  

 

Os coeficientes de determinação (R2) e a raiz quadrada da média do erro ao quadrado 

(RMEQ) foram utilizados para avaliar os modelos.  
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CAPÍTULO 5

 

ANÁLISE MICROSSÍSMICA DO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE 

REJEITOS DE TAPIRA 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos e as discussões destes, passando desde o 

modelo em três dimensões criado no software Leapfrog, a comparação visual dos dados 

in situ de microssísmica com os dados físicos e climáticos no domínio do tempo, até, por 

fim, os modelos estatísticos de aprendizado de máquina e de estatística clássica. 

 

5.1 PRIMEIRA ETAPA – MODELOS 3D LEAPFROG 

 

Como explicado no capítulo anterior, foi criada a barragem em três dimensões e os dados 

de sondagem e geofísica foram importados no Leapfrog. A sequência de figuras a seguir 

mostra o passo a passo de como os dados foram importados e no final apresenta os 

modelos criados. 

 

A Figura 5.1 representa as curvas de nível da Barragem BR. As curvas que são linhas 

cotadas, serviram de base para criar a superfície topográfica representada na Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.1 - Curvas de nível da Barragem BR importadas do software Qgis 
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Figura 5.2 - Superfície topográfica criada no software Leapfrog 

 

As Figura 5.3 e Figura 5.4 mostram as imagens retiradas do Google Earth Pro e plotadas 

sobre a superfície topográfica. É interessante notar a diferença entre as duas imagens, a 

primeira é uma imagem de 04/04/2017, ainda não tinha sido realizada a estrutura de 

reforço do pé da barragem, já a segunda imagem, de 10/08/2019, é possível observar a 

obra realizada no pé da estrutura. 

 

 

Figura 5.3 - Superfície topográfica com a imagem do Google Earth Pro de abril de 2017 
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Figura 5.4 - Superfície topográfica com a imagem do Google Earth Pro de junho de 

2020 

 

As Figura 5.5 e Figura 5.6 mostram a distribuição dos furos de sonda realizados na 

barragem e a instrumentação de INA. A Figura 5.5 mostra os furos e instrumentos no 

diâmetro real, já a Figura 5.6, com o objetivo de facilitar a interpretação desses dados, 

está com diâmetro de dois metros. 

 

 

Figura 5.5 - Barragem BR com todas as sondagens e instrumentos plotados no tamanho 

real 

 

 

Figura 5.6 - Barragem BR com todas as sondagens e instrumentos plotados no com 

diâmetro de dois metros 
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As Figura 5.7, Figura 5.8, Figura 5.9, Figura 5.10, Figura 5.11 e Figura 5.12 apresentam 

alguns dos dados de CPTu coletados em 2014 e em 2019.  

 

A Figura 5.7, que mostra os valores de resistência de ponta, é possível notar que no 

começo de todos os furos a resistência de ponta está abaixo de 5 MPa e vai aumentando 

até faixas de 25 a 30 MPa. 

 

 

Figura 5.7 - Dado de 2014 e 2019 de CPTu mostrando os valores de resistência de ponta 

(qc) 

 

A Figura 5.8 apresenta os valores de atrito lateral. Assim como a resistência de ponta, em 

todos os furos o atrito lateral é mais baixo no começo dos furos e vai aumentando 

gradualmente, atingindo valores até 200 kPa em alguns furos. Apenas nos furos no ano 

de 2019 - CPTu006 e CPTu007 - os valores são muito baixo em toda a extensão do furo, 

não é possível relacionar esse fato ao material, pois os demais furos de 2019 também 

estão no mesmo material que é a magnetita ciclonada. Isso pode ser causado por alguma 

variação interna na porosidade do material nessa dada região. 
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Figura 5.8 - Dado de 2014 e 2019 de CPTu, mostrando os valores de atrito lateral (fs) 

 

A Figura 5.9 mostra os dados de poropressão nos furos das duas campanhas. As 

poropressões, em todos os furos, não atingem valores positivos até a profundidade média 

de 40 m, a poropressão negativa indica ausência de água - sucção. O final dos furos com 

cores mais avermelhadas e valores positivos, evidenciam a presença de umidade, o que é 

confirmada na Figura 5.10 que mostra uma seção comparando os furos com a região 

úmida dentro da barragem. 

 

 

Figura 5.9 - Dado de 2014 e 2019 de CPTu mostrando os valores de poropressão (u) 
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Figura 5.10 - Seção evidenciando a justaposição dos valores mais altos de poropressão 

com a região umida 

 

A Figura 5.11 ilustra os valores de velocidade cisalhante calculada a partir dos dados de 

CPTu. A média de valores de Vs é de 240,5 m/s e é possível observar que a velocidade 

cresce desde 0 m/s gradualmente até 2181 m/s. 

 

 

Figura 5.11 - Dado de 2014 e 2019 de CPTu mostrando os valores de velocidade 

cisalhante (Vs) 

 

A Figura 5.12 apresenta os materiais identificados pelos CPTu, indicando que o interior 

da barragem é predominantemente formado de clean sand to silty sand. 
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Figura 5.12 - Material identificado dentro da barragem identificado pelos CPTu nos 

anos de 2014 e 2019 

 

Como é possível perceber na Figura 5.13, os valores de Nspt variam de 1 até 191 com a 

média de 19 golpes. Os furos mais próximos da ombreira esquerda apresentam valores 

menores de Nspt, próximos de 1, principalmente no começo do furo, onde é coincidente 

com o solo coluvionar e onde a barragem é descrita como mais permeável.  

 

 

Figura 5.13 - Dados de Nspt das campanhas de sondagem de SPT de 2014 e 2019 

 

A Figura 5.14 mostra os furos com a descrição dos materiais dentro da estrutura estudada, 

estes materiais foram idenficados e classificados pelas características visuais dos 

materiais encontrados através dos ensaios de SPT. 

 

Os materiais descritos na barragem foram agrupados em quatro grandes grupos: 

magnetita ciclonada, representada pela cor preta; rejeito de flotação, na cor rosa claro; 

solo coluvionar, na cor rosa escuro; e em verde, solo residual.  
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Figura 5.14 - Furos com os materiais descritos na Barragem BR, a partir das sondagens 

SPT 

 

 

Já a Figura 5.15 apresenta o modelo criado com a ferramenta “Geologiscal Model” do 

software Leapfrog. É possível notar que o solo coluvionar é encontrado apenas próximo 

da ombreira esquerda do barramento. A estrutura de taludes e bermas em si é composta 

praticamente pela magnetita ciclonada, sendo possível identificar solo residual no pé da 

barragem. O rejeito de flotação está disposto na praia e segue para o interior do lago. 

 

 

Figura 5.15 - “Gelogical Model” criado no software Leapfrog a partir dos dados de 

materiais descritos pela sondagem SPT 

 

As Figura 5.16, Figura 5.17 e Figura 5.18 representam as Seções 1, 2 e 3 apresentadas no 

capítulo anterior. Elas foram criadas com o objetivo de conferir se o resultado do modelo 

do software é compatível com as seções fornecidas pela empresa responsável pela 

Barragem BR. O resultado foi positivo, as seções são muito semelhantes, o que indica 

que o modelo, da forma como foi criado, é fidedigno a realidade. 
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Figura 5.16 - Seção 1 recriada no software Leapfrog 

 

 

Figura 5.17 - Seção 2 recriada no software Leapfrog 

 

 

Figura 5.18 - Seção 3 recriada no software Leapfrog 

 

A Figura 5.19 apresenta a imagem, resultado do método geofísico SP, projetada sobre o 

bloco criado no software. Como dito anteriormente o SP pode ser utilizado para 

identificação de fluxo de íons, isso porque o fluxo é um bom agente de geração de 

potencial espontâneo. O SP mede os potenciais promovidos pela movimentação da água 

dentro da estrutura. A água coleta e transporta íons positivos do meio, então nessa imagem, 
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é possível supor que o fluxo de ions positivos vai no sentido do mais negativo para o 

menos negativo, ou seja, da ombreira direita para a esquerda. 

  

 

Figura 5.19 - Bloco simulando a Baraggem BR com a imagem representando o 

resultado do método geofísico SP 

 

A Figura 5.20 apresenta as seções, obtidas pelo método geofísico de eletrorresistividade, 

importadas no software Leapfrog. Já a Figura 5.21 mostra em detalhe uma seção, com a 

finalidade de mostrar a coincidência dos INA, representando a existência de água, e os 

baixos valores de resistividade, representados pelas cores azuladas. 

 

 

Figura 5.20 - Seções criadas pelo método ER da Barragem BR 
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Figura 5.21 - Detalhe de uma seção para mostrar a coincidência dos INA e os baixos 

valores de resistividade 

 

Além das seções prévias, também foram importados os dados numéricos com os valores 

de resistividade. As Figura 5.22, Figura 5.23 e Figura 5.24 representam esses dados.  

 

Assim como nas figuras logo acima é possível notar que os valores mais baixos de 

resistividade são representados pela cor azul, sabe-se que a água, normalmente, apresenta 

valores mais baixos de resistividade. A Figura 5.23 mostra os dados dos INA plotados 

juntos com os de resistividade. A Figura 5.24 baliza os valores de resistividade com o 

dado real dos indicadores de nível de água. 

 

 

Figura 5.22 - Seções com os valores de resistividade 
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Figura 5.23 - Seções de resitividade com os INA plotados 

 

 

Figura 5.24 - Detalhe do balizamento do nível de água com os valores baixos de 

resistividade 

 

Como mostrado na Figura 5.24, foi possível balizar os valores de resistividade com a 

presença de água nos INA, a partir dessa informação foi criado um filtro que divide os 

dados em menores que 250 ohm.m em úmidos e maiores que esse valor em secos como 

mostrado na Figura 5.25. 

 

 

Figura 5.25 - Dados de eletrorresistividade filtrados para representar W (região úmida) e 

D (região seca) 
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De posse dos dados filtrados foi possível criar um modelo de umidade, representado pelas 

Figura 5.26 - representa a barragem dividida nos dois grupos - e Figura 5.27 - representa 

apenas a porção úmida -. Note que a ombreira esquerda, já descrita como mais permeável 

anteriormente, também apresenta mais umidade, conforme o modelo. 

 

 

Figura 5.26 - Modelo da região úmida no interior da barragem em azul e ocre da região 

seca 

 

 

Figura 5.27 - Detalhe da região úmida 

 

5.2 SEGUNDA ETAPA – MICROSSÍSMICA NO DOMÍNIO DO TEMPO 

 

Com o objetivo de comparar, visualmente, os dados de microssísimica in situ com os 

dados de presença de água e vazão na estrutura e climáticos da região onde está situada a 

Barragem BR, foram criados os gráficos a seguir. 

 

A Figura 5.28Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta o gráfico de 

variação de velocidade, em porcentagem, nos quatro sensores instalados na Barragem BR 

durante o período de agosto de 2018 até janeiro de 2020.  O sensor 1 é localizado mais 
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próximo da ombreira direita, já o sensor 4, mais próximo da ombreira esquerda, os 

sensores 2 e 3 estão distribuídos, em sequência, na crista da estrutura. 

 

Como explicado no Capítulo 2, a velocidade da onda depende intrinsecamente do módulo 

de rigidez, como a rigidez em meios fluidos é zero, logo, não há propagação dessas ondas 

na água (Rosa Filho, 2003). Isso pode explicar o fato de a diferença de velocidade de 

onda no sensor 3 (linha vinho) e no sensor 4 (linha cinza) serem menores no gráfico 

representado pela Figura 5.28. Lembrando que o sensor 4 está na ombreira esquerda, e 

como visto na Figura 5.26, esta região se encontra úmida. 

 

Além desse fato, é importante lembrar que em junho de 2019 foi finalizada a obra de 

estabilização do pé da Barragem BR, esse fato coincide com o aumento da diferença de 

velocidade de onda entre os meses de agosto e setembro de 2019, vistos na Figura 5.28. 

Comprovando que a obra contribuiu para o aumento da rigidez da estrutura estudada. A 

obra também pode ter reflexo nas diferenças de velocidades de ondas mais baixas nos 

últimos dois sensores. Isso porque a obra esta mais distante destes, e o aumento de rigidez 

que a obra pôde ter causado, pode não ser tão perceptível nesses sensores. 

 

É ainda possível notar no gráfico de dv/v há pequena variação, em porcentagem, da 

velocidade de onda. A variação máxima não ultrapassou a queda de 0,3%. Os autores 

citados anteriormente encontraram valores de 20% (Planès et al., 2016), 7% (Mainsant et 

al., 2012) e 2% (de Wit & Olivier, 2018). Logo, com base nestes autores e nos dados de 

microssísimica disponibilizados pela IMS, com um decréscimo de apenas 0,3%, a 

Barrragem BR não apresentou nenhum indício de piping, instabilidade ou infiltração 

durante a coleta dos dados apresentados nesse trabalho. 

 

Os gráficos apresentados pelas Figura 5.29, Figura 5.30, Figura 5.31, Figura 5.32, Figura 

5.33, Figura 5.34, Figura 5.35 e Figura 5.36 apresentam as informações de nível de água 

no barramento, nível de água no pé da barragem, nível de água no reservatório, 

pluviometria na regição da barragem, temperatura, umidade, vazão na ombreira direita e 

na esquerda respectivamente.  
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Esses dados foram plotados em gráficos para ver se havia alguma relação, mesmo que 

visual, dos dados de microssísmica no tempo. É possível notar o aumento de pluviosidade 

e consequentemente da umidade. Esse fato coincide com o pico de aumento de dv/v em 

setembro de 2019. Isso não é uma condição esperada, tendo em vista que, normalmente 

com um aumento de água deveria haver diminuição da diferença de velocidade de onda. 

Uma razão para isso pode ser a obra realizada. Tal obra pode ter influenciado nesse 

resultado e não é visto um aumento do nível de água nesse período, pode ser que não 

exista infiltração significativa para alterar dv/v.  

 

Os demais gráficos não apresentam correlações perceptíveis, quando comparados com a 

diferença de velocidade de onda no tempo. 

 

 

Figura 5.28 - Gráfico da variação de velocidade de onda (dv/v) dos quatro sensores 

durante o período de agosto de 2018 a janeiro 2020 
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Figura 5.29 - Gráfico da cota do nível de água nos dezessete INA durante o período de 

agosto de 2018 a janeiro 2020 

 

 

Figura 5.30 - Gráfico da cota do nível de água no pé da barragem durante o período de 

agosto de 2018 a janeiro 2020 
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Figura 5.31 - Gráfico da cota do nível de água no reservatório durante o período de 

agosto de 2018 a janeiro 2020 

 

 

Figura 5.32 - Gráfico da variação da pluviometria durante o período de agosto de 2018 a 

janeiro 2020 
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Figura 5.33 - Gráfico da variação de temperatura durante o período de agosto de 2018 a 

janeiro 2020 

 

 

Figura 5.34 - Gráfico da variação de umidade durante o período de agosto de 2018 a 

janeiro 2020 
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Figura 5.35 - Gráfico da vazão do dreno na ombreira direita durante o período de agosto 

de 2018 a janeiro 2020 

 

 

Figura 5.36 - Gráfico da vazão do dreno na ombreira esquerda durante o período de 

agosto de 2018 a janeiro 2020 

 

5.3 TERCEIRA ETAPA – MODELO ESTATÍSTICO 

 

Em primeiro lugar foram exploradas as estatísticas de dv/v, para todos os pontos da 

nuvem criada para entender melhor a distribuição da variável alvo. Estes são os resultados 

da exploração estatística dos dados interpolados pela IMS no domínio do tempo. Note 

que a próxima avaliação foi realizada já com as médias dos valores apresentados nessa 

fase. 
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Aqui estão representados os resultados para o ponto denominado 1, no qual as 

coordenadas são: x = 308565, y = 7804781 e z = 1199,11. 

 

Foi descoberto que o valor médio é de 0,0037238, o valor mínimo é de -0,0048868 o 

valor mediano 0,0034414 e o valor máximo 0,0117372. Além disso, o desvio padrão dos 

valores é de 0,0049518 e a moda é igual a -0,0048863. 

 

Além disso, foram produzidos os gráficos de linhas, boxplot  e de histograma para a 

variável diferença de velocidade (%). A Figura 5.37 apresenta o histograma dos dados de 

dv/v para o ponto 1 onde é possível notar que as velocidades mais frequentes ocorrem 

próximos de 0,01 ou 0. 

 

 

Figura 5.37 - Histograma dos dados de diferença de velocidade para o ponto 1 

 

A Figura 5.38 mostra o boxplot  gerado onde é possível notar que não houve pontos de 

influência na variável dv/v, e há uma leve assimetria a direita. 
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Figura 5.38 - Boxplot  dos dados de diferença de velocidade para o ponto 1 

 

A partir do gráfico de linhas (Figura 5.39) nota-se que há um decréscimo nas primeiras 

observações, em seguida há um crescimento que volta a decrescer nas últimas 

observações. 

 

 

Figura 5.39 - Gráfico de linhas dos dados de diferença de velocidade para o ponto 1 

 

Por fim, foi construído o gráfico das médias móveis para 7 dias e 30 dias, como 

representado na Figura 5.40. É visível que o padrão aparenta ser mantido considerando-

se 7 dias e varia um pouco quando considerado 30 dias. 
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Figura 5.40 - Gráfico de linhas das médias móveis para 7 dias e 30 dias dos dados de 

diferença de velocidade para o ponto 1 

 

Em seguida foram exploradas, estatisticamente, as demais variáveis (ou parâmetros): dv/v 

(média dos valores encontrados em cada ponto, a partir de agora, o que for chamado de 

dv/v é a média dos valores com explicado no Capítulo 4), todos os parâmentros do CPTu, 

resistividade e Nspt. O nível de água e o material descrito a partir das sondagens de SPT, 

por serem variáveis categóricas, não foram avaliados. Os resultados dessa etapa do 

trabalho podem ser encontrados no Anexo 1 e o Scrip criado para a análise estatística se 

encontra no Anexo 2. 

 

Posteriormente, foi plotado o histograma da variável resposta, ou seja, dos valores de dv/v 

(Figura 5.41). A partir desse histograma é possível notar que não há indícios para 

suposição da normalidade dessa variável. O que chama atenção nesse histograma é a 

altíssima frequência de apenas um valor de dv/v. Isso será refletido nas próximas análises 

que foram realizadas. 
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Figura 5.41 - Histograma da variável resposta indicando a não normalidade dos dados 

 

Logo após, foram gerados gráficos das covariáveis versus a variável resposta para 

verificação se elas teriam uma relação linear. A Figura 5.42 ilustra alguns desses gráficos, 

note que em todas as situações existe um excesso de dados numa dada região dos gráficos, 

isso é resultado do que foi observado na Figura 5.41, um altíssimo número de resultados 

idênticos de dv/v. A Figura 5.43 mostra em detalhe um dos gráficos gerados, 

evidenciando que não é possível notar uma relação linear entre FS e dv/v. O mesmo 

resultado é valido para as demais covariáveis. 
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Figura 5.42 - Gráficos covariáveis versus a variável resposta mostrando que elas não 

possuem relação linear 

 

 

Figura 5.43 - Gráfico de Fs x dv/v mostrando que elas não possuem relação linear 

 

Posteriormente, para preparar o banco de dados para o modelo de aprendizado de 

máquina, foi realizado um teste para ver se as covariáveis são correlacionadas. 

Covariáveis que tiveram uma correlação acima de 0,6 foram retiradas. Como resultado 

foi observado que qc, qt, Rf, σ,v, σ’,v0, SBTn, Cn, Ic, NKt, Su ratio, Kocr, Kocr e K0 tem 

uma correlação com elas ou as demais na base de dados e por isso foram retiradas. 
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Por fim, foi utilizado o método Randon Forest e seleção de variáveis para ranquear os 20 

parâmetros mais correlacionados com dv/v. A Figura 5.44 apresenta a importância das 

covariáveis preditoras no modelo de RF. 

 

Sendo assim, a partir da metodologia aplicada, as 20 variáveis mais importantes são, em 

ordem decrescente: Cv, n, Constrained Mod, I, Shear Strength, U2, SPT_N60, Fs, G0, Vs, 

Es, Qtn, Ksbt, Dr, Qt1, u, u0, Ic, SBT e State Parameter. 

 

 

Figura 5.44 - Importância das covariáveis preditoras no modelo RF: CV (Cv - 

coeficiente de adensamento vertical); N (n – expoente); CONSTRAINED (Constrained 

Mod);  I_B (Ir - índice de rigidez do solo (=G/su)); SHEAR (Shear Strength); U2 (u2 - 

elemento poroso situado na base do cone); SPT_N60 (Standart Penetration Test); 

FS_KPA (fs - resistência de atrito lateral); GO _MPA(G0 - módulo cisalhamento 

máximo do solo); VS (Vs - velocidade cisalhante); ES_MPA (Es - Módulo de 

elasticidade ou módulo de Young do solo); QTN (qtn - resistência normalizada de 

ponta); KSBT (kSBT - coeficiente de permeabilidade estimada do solo em termos da 

classificação SBTn dos solos); DR (Dr - densidade relativa); QT1 (qt1 - resistência de 

ponta do cone normalizada); U_KPA (u - pressões neutras); U0_KPA (u0 - pressão 

hidrostática); IC_SBT (IcSBT - índice dos tipos de comportamento dos solos); SBT 

(Soil Béaviour Type Classification Chart ou classificação (não normalizada) dos tipo de 

comportamento dos solos); STATE (State Paramenter) 
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Interessante notar que o coeficiente de adensamento vertical (CV) foi a covariável que 

mais se correlacionou com a diferença de velocidade de onda, era esperado que a Vs 

calculada no CPTu fosse mais correlacionada, mas ela ocupa a décima posição na lista 

das vinte covariáveis mais correlacionadas. Isso pode ser um reflexo da interpolação, 

ainda em estudo, dos dados de microssísmica.  

 

Como pôde ser visto nos gráficos representados pelas Figura 5.28 e Figura 5.39, os dados 

reais, apresentados na primeira imagem e os dados interpolados são muitíssimos distintos. 

A interpolação torna quase que a barragem toda homogênea, apresentando valores muito 

semelhantes independentemente de outros fatores físicos, como material e umidade. Isso 

é comprovado no histograma apresentado na Figura 5.41, onde é visto que quase a 

totalidade de valores de dv/v se encontram em uma única faixa. 

 

Quando questionados, os pesquisadores da IMS, afirmaram que ainda não é possível 

interpolar os dados com precisão necessária para uma análise 3D de uma estrutura como 

a Barragem BR de Tapira. No momento, apenas as informações de diferença de 

velocidade de onda no ponto exato da instalação do geofone é que é precisa e confiável.  

 

 

  



128 

 

CAPÍTULO 6

 

O sexto capítulo expõe as conclusões deste trabalho, bem como sugestão de pesquisas 

futuras que visam a complementar o que foi feito até então. 

CONCLUSÕES E PESQUISAS COMPLEMENTARES 

O estudo da Barragem BR, localizada na cidade de Tapira, em Minas Gerais, foi dividido 

em três etapas, cada uma destas permitiu chegar as seguintes conclusões: 

 

o Primeira etapa: Nesta etapa foi confeccionado um modelo em três dimensões da 

barragem utilizando o software Leapfrog. Além do modelo, foi possível analisar a 

distribuição espacial dos furos geotécnicos e dados de geofísica realizados na 

barragem. Com isso foi possível concluir: 

• Foi possível concluir que o Geological Model gerado neste trabalho está condizente 

com o modelo que a empresa possui. Isso porque, depois de gerado o modelo, foram 

criadas seções coincidentes com as que foram disponibilizadas pela empresa 

responsável pela estrutura. Estas seções são muito parecidas com aquelas disponíveis. 

• Na ombreira esquerda pode haver um acúmulo de umidade representados pelos dados 

de ER. Com esses dados também foi possível criar um modelo de umidade da 

barragem que evidência que a ombreira esquerda pode estar úmida.  

 

o Segunda etapa: Objetivando uma comparação visual dos dados de microssísmica in 

situ, com dados de presença de água, vazão e climáticos, foram gerados gráficos. 

Portando esses gráficos foi possível concluir que: 

• Pela possível presença de umidade na ombreira esquerda da Barragem BR a diferença 

de velocidade de onda nos geofones 3 e 4 são menores que os outros dois sensores, 

outro fator que pode ter influenciado nessa resposta é a distância do geofone 4 da 

obra de estabilização realizada em 2019, que foi mais próxima dos geofones 

localizados próximos a ombreira direita. 
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• Dois meses depois de concluída a obra de estabilização do pé da barragem houve um 

aumento na diferença de velocidade de onda, mostrando que a obra pode ter causado 

um aumento da rigidez da estrutura perceptível para os sensores. 

• Comparado com outros autores que desenvolveram pesquisas utilizando 

microssísmica para taludes e barragens, a variação máxima de 0,3% na velocidade 

de onda encontrada para a Barragem BR, pode-se concluir que tal estrutura não 

apresentou nenhum indício de piping, instabilidade ou infiltração durante a coleta 

dos dados apresentados nesse trabalho. 

• O sincronismo do aumento da pluviosidade e umidade com o aumento da velocidade 

de onda, situação não esperada, pode ser um reflexo da efetividade da obra e que a 

infiltração na estrutura pode não ter sido significativa para alterar dv/v. 

 

o Terceira etapa: o objetivo principal deste trabalho foi fornecer um modelo de 

aprendizado de máquina que ranqueasse os parâmetros geotécnicos e geofísicos mais 

correlatos com a microssísmica, para tanto foi utilizado o método Random Forest. 

Aplicando esse modelo foi possível concluir que: 

• A baixa variação de velocidade de onda no período de aquisição de dados não permite 

uma análise mais robusta, porém permite que a média dos valores seja usada para a 

correlação com os parâmetros de geotecnia e geofísica. 

• A partir do histograma, os dados não seguem uma distribuição normal e existe uma 

altíssima frequência de apenas um valor de dv/v e isso influenciou na escolha do 

método estatístico utilizado. Além da não normalidade, também foi constatada não 

linearidade, sendo esse fator decisivo para escolha do método de Random Forest. 

• Por fim, a partir da metodologia aplicada, os vinte parâmetros mais importantes são, 

em ordem decrescente: Cv, n, Constrained Mod, I, Shear Strength, U2, SPT_N60, Fs, 

G0, Vs, Es, Qtn, Ksbt, Dr, Qt1, u, u0, Ic, SBT e State Parameter. 

• O coeficiente de adensamento foi selecionado estatisticamente como o mais 

correlacionável com dv/v, mas era esperado que a velocidade cisalhante calculada no 

CPTu ocupasse essa posição. Isso pode ser explicado pelo fato de os dados utilizados 

para a elaboração do modelo terem sido gerados por uma metodologia ainda falha de 

interpolação dos dados primários de microssísmica. 
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o Sugestões de trabalhos futuros:  

• Confecção de modelos em três dimensões utilizando a plotagem do tipo fence para 

melhor visualização da barragem e seu interior. 

• O arranjo de geofones instalados na estrutura e usados para essa pequisa foi um dos 

primeiros arranjos instalados em barragens no Brasil. A luz do conhecimento da 

época optou-se por quatro geofones uniaxiais na crista do barramento, mas 

experiências recentes demosntraram que seria interessante a instalação de no mínimo 

o dobro de sensores, idealmente, triaxiais, dispostos também a jusante a estrutura 

para melhor entendimento desta. 

• As técnicas apresentadas demontram alguma correlação entre a resposta dos sensores 

e as intervenções feitas na barragem. Porém, análises mais profundas dependem de 

um período maior de monitoramento, evitando lacunas de recebimento de 

informação. Além disso, mais geofones espalhados pela estrutura, podem ajudar a 

entender melhor o comportamento da diferença de velocidade de onda no domínio 

do tempo para essa barragem. 

• Dados de vazão do pé da barragem podem ajudar a entender a influência da existência 

de água na estrutura em relação as alterações na dv/v. 

• Testar o modelo utilizando apenas os parâmetros primários do CPTu afim de evitar 

a retirada de variáveis correlacionadas. 

• Como dito anteriormente, a interpolação dos dados de microssísmica ainda não é 

precisa o suficiente para uma análise 3D feita para uma estrutura como a Barragem 

BR, estudos vem sendo desenvolvidos para alcançar uma precisão favorável a este 

estudo. Quando isso for possível, o mesmo scrip produzido nesse trabalho, bem como 

o banco de dados organizados com as informações de geotecnia e geofísica, podem 

ser utilizados para gerar novo resultado e comparar com o obtido nesta pesquisa. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Resumo Estatístico 

DV_V          

##  Min.   :0.003596   

##  1st Qu.:0.003720   

##  Median :0.003724   

##  Mean   :0.003716   

##  3rd Qu.:0.003727   

##  Max.   :0.003844   

##                                                                     

  

##      QC_MPA           FS_KPA           U_KPA              QT_MPA    

   

##  Min.   : 0.100   Min.   :  0.11   Min.   :-28.7200   Min.   : 0.100

   

##  1st Qu.: 4.197   1st Qu.: 11.12   1st Qu.: -0.7425   1st Qu.: 4.200

   

##  Median : 7.985   Median : 24.73   Median :  1.7300   Median : 8.045

   

##  Mean   :10.095   Mean   : 34.10   Mean   : 13.1677   Mean   :10.101

   

##  3rd Qu.:12.740   3rd Qu.: 45.42   3rd Qu.: 17.3475   3rd Qu.:12.822

   

##  Max.   :62.970   Max.   :177.03   Max.   :279.8700   Max.   :62.970

   

##                                                                     

   

##        RF               SBT            IC_SBT         Y_KN_M3      

##  Min.   : 0.0100   Min.   :0.000   Min.   :0.930   Min.   :13.73   

##  1st Qu.: 0.1000   1st Qu.:0.000   1st Qu.:1.540   1st Qu.:16.76   

##  Median : 0.3600   Median :6.000   Median :1.735   Median :18.57   

##  Mean   : 0.4565   Mean   :4.223   Mean   :1.778   Mean   :17.88   

##  3rd Qu.: 0.4500   3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:1.982   3rd Qu.:19.00   

##  Max.   :13.0200   Max.   :7.000   Max.   :4.190   Max.   :20.53   

##                                                                    

##   SIGMA_V_KPA         U0_KPA        SIGMA_VO_KPA         QT1        

  

##  Min.   :  0.69   Min.   :  0.00   Min.   :  0.46   Min.   :   5.14 
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##  1st Qu.: 81.22   1st Qu.:  0.00   1st Qu.: 55.13   1st Qu.:  32.47 

  

##  Median :156.75   Median :  0.00   Median :120.30   Median :  72.60 

  

##  Mean   :188.77   Mean   : 23.26   Mean   :165.51   Mean   : 239.78 

  

##  3rd Qu.:279.86   3rd Qu.: 39.85   3rd Qu.:263.40   3rd Qu.: 128.19 

  

##  Max.   :533.26   Max.   :147.64   Max.   :503.34   Max.   :9031.42 

  

## 

                                                                    

##        FR                BQ              SBT_N...19          N      

    

##  Min.   : 0.0100   Min.   :-0.030000   Min.   :0.000   Min.   :0.210

0   

##  1st Qu.: 0.1100   1st Qu.:-0.010000   1st Qu.:6.000   1st Qu.:0.530

0   

##  Median : 0.3600   Median : 0.000000   Median :6.000   Median :0.610

0   

##  Mean   : 0.4713   Mean   :-0.002447   Mean   :5.787   Mean   :0.624

7   

##  3rd Qu.: 0.4600   3rd Qu.: 0.000000   3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:0.712

5   

##  Max.   :13.1200   Max.   : 0.110000   Max.   :9.000   Max.   :1.000

0   

##                                                                     

    

##        CN                IC             QTN               U2        

  

##  Min.   : 0.2100   Min.   :0.930   Min.   :  5.14   Min.   :-2.8900 

  

##  1st Qu.: 0.5375   1st Qu.:1.597   1st Qu.: 36.93   1st Qu.:-1.0325 

  

##  Median : 0.8850   Median :1.845   Median : 70.62   Median :-0.0100 

  

##  Mean   : 1.8218   Mean   :1.823   Mean   : 90.91   Mean   :-0.2397 

  

##  3rd Qu.: 1.3800   3rd Qu.:2.002   3rd Qu.:106.84   3rd Qu.: 0.0700 

  

##  Max.   :87.1500   Max.   :3.300   Max.   :463.00   Max.   : 9.2900 

  

##                                                                     
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##       I_B            MOD_SBT        SBT_N...27         KSBT         

  

##  Min.   :  8.01   Min.   :0.000   Min.   :0.000   Min.   :0.000e+00 

  

##  1st Qu.: 59.09   1st Qu.:6.000   1st Qu.:6.000   1st Qu.:7.020e-06 

  

##  Median : 76.51   Median :7.000   Median :6.000   Median :1.995e-05 

  

##  Mean   : 90.18   Mean   :6.473   Mean   :5.787   Mean   :1.970e-04 

  

##  3rd Qu.:111.14   3rd Qu.:7.000   3rd Qu.:6.000   3rd Qu.:1.163e-04 

  

##  Max.   :424.44   Max.   :7.000   Max.   :9.000   Max.   :5.030e-03 

  

##    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

##        CV               SPT_N60       CONSTRAINED           DR      

   

##  Min.   :  0.00000   Min.   : 2.00   Min.   :  1.36   Min.   :  0.00

   

##  1st Qu.:  0.04978   1st Qu.: 8.00   1st Qu.: 50.47   1st Qu.: 32.00

   

##  Median :  0.15050   Median :13.00   Median : 84.73   Median : 44.00

   

##  Mean   :  2.55328   Mean   :16.43   Mean   : 87.95   Mean   : 45.58

   

##  3rd Qu.:  1.04750   3rd Qu.:21.00   3rd Qu.:118.80   3rd Qu.: 55.00

   

##  Max.   :112.00000   Max.   :74.00   Max.   :218.45   Max.   :100.00

   

##                                                                     

   

##     FRICTION         ES_MPA           GO_MPA            NKT          

##  Min.   : 0.00   Min.   :  0.00   Min.   :  1.36   Min.   : 0.0000   
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##  1st Qu.:34.00   1st Qu.: 33.49   1st Qu.: 42.79   1st Qu.: 0.0000   

##  Median :36.00   Median : 57.30   Median : 73.12   Median : 0.0000   

##  Mean   :36.02   Mean   : 62.46   Mean   : 79.51   Mean   : 0.2563   

##  3rd Qu.:39.00   3rd Qu.: 90.53   3rd Qu.:114.50   3rd Qu.: 0.0000   

##  Max.   :47.00   Max.   :174.29   Max.   :218.45   Max.   :18.3200   

##                                                                      

##      SU_KPA           SU_RATIO            KOCR             OCR      

   

##  Min.   :  0.000   Min.   :0.00000   Min.   :0.3000   Min.   : 0.000

   

##  1st Qu.:  0.000   1st Qu.:0.00000   1st Qu.:0.3300   1st Qu.: 0.000

   

##  Median :  0.000   Median :0.00000   Median :0.3300   Median : 0.000

   

##  Mean   :  1.546   Mean   :0.04293   Mean   :0.3304   Mean   : 0.231

   

##  3rd Qu.:  0.000   3rd Qu.:0.00000   3rd Qu.:0.3300   3rd Qu.: 0.000

   

##  Max.   :176.400   Max.   :7.17000   Max.   :0.4500   Max.   :39.210

   

##     

 

 

 

 

 

                                                                    

##        VS             STATE               KO           SENSITIVITY  

    

##  Min.   : 31.15   Min.   :-0.3200   Min.   :0.00000   Min.   :0.0000

0   

##  1st Qu.:158.49   1st Qu.:-0.1100   1st Qu.:0.00000   1st Qu.:0.0000

0   

##  Median :201.34   Median :-0.0700   Median :0.00000   Median :0.0000

0   

##  Mean   :199.95   Mean   :-0.0675   Mean   :0.02101   Mean   :0.0202

1   

##  3rd Qu.:247.15   3rd Qu.: 0.0000   3rd Qu.:0.00000   3rd Qu.:0.0000

0   

##  Max.   :323.08   Max.   : 0.0800   Max.   :2.31000   Max.   :1.7800

0   
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##                                                                     

    

##       PEAK           SHEAR             RES              .NA.        

   

##  Min.   : 0.00   Min.   :  0.38   Min.   :  57.52   Length:188      

   

##  1st Qu.: 0.00   1st Qu.: 14.85   1st Qu.: 396.77   Class :characte 

##  Median :20.00   Median : 35.28   Median : 870.28   Mode  :characte 

##  Mean   :12.99   Mean   : 37.60   Mean   : 919.28                   

   

##  3rd Qu.:20.00   3rd Qu.: 55.11   3rd Qu.:1314.05                   

   

##  Max.   :22.79   Max.   :104.82   Max.   :2637.50                   

   

##                  NA's   :122      NA's   :90                        

   

##       NSPT       

##  Min.   : 5.00   

##  1st Qu.:12.00   

##  Median :19.00   

##  Mean   :18.31   

##  3rd Qu.:23.50   

##  Max.   :43.00   

##  NA's   :5 
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Anexo 2 – Script R 

 

library(e1071) 

library(dplyr) 

library(ggplot2) 

library(quantmod) 

library(tidyr) 

library("lubridate") 

library('imputeTS') 

library(RColorBrewer ) 

require(readxl) 

library(caret) 

 

dados <- read_excel("/cloud/project/parte_final/todos_dados_agrupados_161120 

(1).xlsx") 

dados2<-cbind(dados[,1:3],dados[,5:47],dados[,49]) 

 

 

#A seguir foi realizado o histograma da variável resposta e a partir desse histograma é 

possível notar que não há indícios para suposição da normalidade dessa variável. 

 

ggplot(dados) +  

  geom_histogram(aes(x = DV_V),bins = 12, color = "black", fill = "blue")+ 

  ylab( "Frequência")+ 

  xlab("dv/v")+ 

theme_bw()  

 

 

#A seguir foram realizados gráficos das covariáveis e a variável resposta para verificar 

se elas teriam uma relação linear.  

 

par(mfrow = c(3,3)) 

plot(dados$QC_MPA, dados$DV_V, xlab = names(dados[,5]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$FS_KPA, dados$DV_V, xlab = names(dados[,6]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$U_KPA, dados$DV_V, xlab = names(dados[,7]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$QT_MPA, dados$DV_V, xlab = names(dados[,8]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$RF, dados$DV_V, xlab = names(dados[,9]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$SBT, dados$DV_V, xlab = names(dados[,10]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$X, dados$DV_V, xlab = names(dados[,11]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$Y, dados$DV_V, xlab = names(dados[,12]),ylab = "dv/v") 

plot(dados$Z, dados$DV_V, xlab = names(dados[,13]),ylab = "dv/v") 

 

#A partir da imagem anterior não é possível notar uma relação linear entre as 

covariáveis e a variável resposta. O mesmo resultado é valido para as demais 

covariáveis. 

 

#Agora identificaremos se a base de dados possui covariáveis correlacionadas. 
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cor(dados2)>0.6 

 

#variáveis que estão mais correlacionadas 

    

#QC_MPA (5) , QT_MPA (8), RF(9),  SIGMA_V_KPA (13) 

,SIGMA_VO_KPA(15),SBT_N...19 (19), cn(21) ,IC(22),NKT (36),SU_RATIO (38),  

KOCR (39),  OCR (40) , ko (44)   

 

dados<-cbind(dados[,4],dados[,6:7],dados[,10:12],dados[,14], 

             dados[,16:18],dados[,20],dados[,23:27],dados[,28:35], 

             dados[,37],dados[,41:43],dados[,45:49]) 

 

 

#As variáveis: QC_MPA, QT_MPA, RF,  SIGMA_V_KPA, SIGMA_VO_KPA, 

SBT_N...19, cn, IC, NKT, SU_RATIO, KOCR, OCR, ko, tinham uma correlação com 

elas ou as demais na base de dados por isso foram retiradas. 

 

#A seguir foi utilizado o método random forest para seleção de variáveis. 

 

set.seed(1) 

library(randomForest) 

novos<-dados 

ajuste_rf <- randomForest(DV_V ~ ., data = novos,importance=TRUE, 

na.action=na.omit) 

varImpPlot(ajuste_rf,n.var=20) 
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Disclaimer 

Eu, Renata Delicio Andrade de Freitas, declaro que esta dissertação intitulada “Simulação 

Numérica Tridimensional do Comportamento Geotécnico de uma Barragem de 

Contenção de Rejeitos por meio de Ensaios de Campo e Microssísmica” possui,  

inteiramente e exclusivamente, caráter acadêmico, ou seja, todos os resultados obtidos e 

conclusões deste não apresentam nenhum vínculo com uma potencial avaliação da 

estabilidade ou segurança global da estrutura alvo da pesquisa científica. 

 

Ouro Preto, 30/03/2021 
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Renata Delicio Andrade de Freitas 
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