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Resumo 

 
O objetivo principal deste trabalho é avaliar o comportamento da barragem de contenção de 

rejeitos de minério de ferro Forquilha III, localizada na mina de Fábrica, Ouro Preto, MG, 

baseando-se em dados de monitoramento periódico e estudos de estabilidade. Forquillha III 

está sendo implantada por etapas de alteamento pelo método de montante sobre a praia de 

rejeitos a partir do dique inicial. 

 

Inicialmente fizemos um amplo levantamento dos critérios e premissas adotados nas 

diferentes fases do projeto e da construção da barragem. Os dados existentes sobre a 

instrumentação instalada foram catalogados considerando suas características físicas, local 

de instalação e cronologia de instalação. 

 

 

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade de construção de estruturas pelo método de 

montante. No entanto, ressalva-se que este tipo de construção precisa se apoiar em estudos 

criteriosos na fase de projetos, acompanhamento e fiscalização na fase de implantação das 

obras assim como de um plano de monitoramento constante, baseado em uma carta de 

risco, elaborado de forma a atender todos os pontos específicos de operação da estrutura. 
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Abstract 

 
The main purpose of this work is to evaluate the behaviour of the tailing dam Forquilha III, 

located at Fábrica Mine, Ouro Preto, MG, based on the data provided by periodical 

monitoring as well as the study of the dam’s stability. Forquilha III has been implanted in 

sequential stages, by upstream method. 

 

Firstly, a comprehensive survey regarding the criteria and the premises adopted throughout 

the various phases of the projects and construction of the dam. The available data regarding 

the installed equipment were cataloged taking into account physical characteristics, 

installation site and installation chronology. 

 

The results obtained have showed the viability of structure construction to upstream 

method.  However, this type of construction needs minute studies in project development 

stage, constant monitoring and surveillance work in the construction stage, as well as a 

monitoring plan, elaborated to attend the demand of every specific point of the structure 

operation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Proposta do Trabalho 

 

A barragem de contenção de rejeitos de minério de ferro Forquilha III localiza-se na 

Mina de Fábrica, município de Ouro Preto, Minas Gerais. Esta barragem foi projetada 

em aterro convencional, alteada pelo método de montante, e é o elemento central no 

atual sistema de disposição de rejeitos da usina da Mina de Fábrica e única estrutura em 

operação construída para esta finalidade. A opção pela execução dos alteamentos pelo 

método de montante se justifica principalmente por ser o mais econômico e aplicável à 

situação em decorrência da morfologia encaixada dos vales locais. Como função 

secundária, opera também como reservatório de água para abastecer a planta industrial. 

 

O objetivo deste trabalho é estabelecer um estudo criterioso das etapas já implantadas 

nesta barragem, a partir dos projetos desenvolvidos, dos relatórios das obras concluídas 

e dos dados históricos obtidos na operação, no monitoramento das instrumentações e 

nas inspeções visuais. Com base nestes resultados, prevê-se estabelecer diretrizes que 

possam orientar os estudos de viabilidade da implantação da estrutura pelo método de 

montante até a cota máxima inicialmente projetada, atendendo às normas técnicas 

existentes e aos critérios de segurança exigidos. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho e a obtenção de resultados que retratassem a 

realidade da barragem, inicialmente, foi realizado um levantamento de todos os dados 

de projetos executivos existentes, dos relatórios de acompanhamento de obras, dos 

relatórios da obra “como construída” e dos dados de operação, como leituras de 

instrumentação e registros históricos de ocorrências, e de auditorias internas e externas 

realizadas na estrutura.  Baseado nos resultados obtidos nas análises realizadas nesta 

documentação e em estudos mais detalhados concluídos no ano de 2006, algumas 

alterações foram propostas para garantir a segurança da implantação da barragem até a 

cota final projetada previamente, seguindo o mesmo método planejado, ou seja, 

alteamentos de montante sobre a praia de rejeitos. 
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1.2. Metodologia e Fases do Estudo 

 

A primeira etapa dos estudos foi uma pesquisa de todos os documentos existentes 

referentes ao planejamento, projeto, execução e operação da Barragem de Forquilha III.  

Nesta fase, fez-se uma análise criteriosa destes documentos, objetivando caracterizar 

física e geotecnicamente a estrutura implantada em campo e obter um histórico de 

instalação e dados de leituras da instrumentação existente. 

 

Os dados históricos da instrumentação foram recuperados e organizados de forma 

cronológica. Observaram-se, então, algumas discrepâncias nos dados de instalação dos 

instrumentos e nas leituras dos níveis piezométricos e de água lidos em campo. Fez-se, a 

seguir, uma aferição dos dados que caracterizam os instrumentos em campo. 

 

Os estudos de estabilidade realizados nos projetos de implantação das etapas dos 

alteamentos, implementado por diferentes projetistas e utilizando métodos e sistemas 

computacionais distintos, foram verificados e reavaliados. O método de Spencer, 

utilizando-se o programa computacional UTEXAS-3, foi adotado pela empresa 

projetista TECNOSOLO S.A., enquanto o método de Bishop simplificado, utilizando o 

programa computacional SLIDE 5.0, desenvolvido pela empresa Rocksciense Inc., foi 

utilizado nas análises complementares apresentadas neste trabalho. 

 

Com os resultados das análises de estabilidade aferidos e validados, fez-se uma pesquisa 

sobre a operação da barragem e suas implicações. Levantaram-se as premissas definidas 

no primeiro Manual de Operações desenvolvido para a barragem, o Manual de 

Operações atualmente aplicado e as práticas operacionais adotadas no cotidiano de sua 

operação. Diante do cenário assim exposto, foi possível concluir sobre o 

comportamento da barragem do ponto de vista de sua segurança geotécnica. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

 

O primeiro capítulo apresenta uma introdução dos trabalhos executados e o plano 

desenvolvido para se obter os objetivos propostos.  
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No capítulo dois, é feita uma apresentação da empresa Vale e caracterizada a Mina de 

Fábrica, na qual se localiza a Barragem Forquilha III. Neste capítulo, descreve-se a 

localização física do empreendimento, as condições regionais em termos geológicos, 

climáticos e geomorfológicos, as características gerais do processo industrial e o 

balanço hídrico da Mina de Fábrica.  

 

O capítulo três aborda o diagnóstico atual da barragem como estrutura de contenção de 

rejeitos e reserva de água industrial para a planta de beneficiamento da Mina de Fábrica. 

Este capítulo trata especificamente dos aspectos gerais da Barragem de Forquilha III, 

apresentando um histórico da estrutura, as premissas do projeto, o sistema de disposição 

de rejeitos e do sistema de recirculação de água, bem como a estimativa de vida útil da 

barragem para a produção atual.  

 

O capítulo quatro é dedicado aos estudos hidrológicos e hidráulicos realizados para o 

desenvolvimento do projeto da barragem. O capítulo cinco apresenta todos os dados e 

estudos geológicos e geotécnicos da Barragem de Forquilha III. O capítulo seis descreve 

o processo de levantamento, avaliação e manutenção dos instrumentos utilizados para o 

monitoramento da barragem e as freqüências de leituras que devem ser adotadas.  

 

O capítulo sete compreende as análises de estabilidade da barragem, considerando-se as 

características físicas e geotécnicas e as leituras piezométricas atualizadas para cada 

fase de implantação. Mostra também o resultado da análise prévia destas avaliações 

aplicadas às próximas etapas de implantação no contexto de reavaliação do projeto 

conceitual proposto.  

 

No capítulo oito, a operação da barragem é analisada a partir dos Manuais de Operação 

desenvolvidos para orientar estas práticas. Neste capítulo, são destacadas também 

algumas premissas operacionais que devem ser respeitadas para garantir a segurança 

operacional da estrutura. Finalmente, o capítulo nove apresenta as principais conclusões 

deste trabalho e uma proposta de modelo operacional que viabilize, de forma criteriosa, 

a implantação de uma barragem de contenção de rejeitos alteada pelo método de 

montante, sustentado por um estudo de caso real. 
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2. MINÉRIO DE FERRO: SISTEMAS DA VALE E COMPLEXO DA MINA DE 

FÁBRICA 

 

 

2.1. Introdução 

 

O minério de ferro é o mineral mais produzido e consumido no mundo e o Brasil tem 

uma das maiores reservas mundiais. A Vale, antiga Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), nasceu na década de 40 e, a partir de 2006, mediante a aquisição de cerca de 

70% do controle acionário da empresa canadense INCO, tornou-se a segunda maior 

mineradora diversificada do mundo. Está presente em 13 estados brasileiros e em cinco 

continentes, operando mais de nove mil quilômetros de malha ferroviária e oito 

terminais portuários próprios. 

 

A Vale é a maior exportadora de minério de ferro e pelotas do mundo, além de maior 

prestadora de serviços de logística do Brasil. Além de minério de ferro, a empresa 

explora também, em larga escala, minérios de manganês, cobre, bauxita, potássio, 

caulim e níquel. 

 

2.2. Minério de Ferro na VALE 

 

As estruturas de produção de minério de ferro da Vale no Brasil são divididos em três 

sistemas: Sistema Norte, localizado na região norte do país e o Sistema Sul e o Sistema 

Sudeste, ambos localizados na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Para 

permitir a adequação granulométrica dos produtos gerados, a Vale possui usinas 

próprias de beneficiamento, com objetivo de obtenção de três produtos de 

granulometrias distintas: pellet-feed, sinter-feed e granulado. 

 

• Sistema Norte 

 

Descoberta em 1967, a Província Mineral de Carajás possui reservas de minério de ferro 
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de alto teor com, aproximadamente, 2,1 bilhões de toneladas. O sistema é composto 

pelo Complexo Minerador da Serra dos Carajás, no Pará, e pelo Terminal Marítimo de 

Ponta da Madeira (TMPM), no Maranhão. O transporte do minério é feito através da 

Estrada de Ferro Carajás (EFC). 

 

As operações de lavra, beneficiamento, estocagem, transporte ferroviário, descarga, 

empilhamento e embarque realizados no Sistema Norte são monitoradas em salas de 

controle localizadas em Carajás e São Luís, por meio de equipamentos e sistemas de 

monitoramento que utilizam a melhor tecnologia disponível atualmente em sistemas de 

controle à distância, que garantem maior produtividade e segurança para a Vale. 

 

• Sistemas Sul e Sudeste: 

 

 

Figura 2.1 – Sistemas Sul e Sudeste de produção de minério de ferro (Vale) 
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Os Sistemas Sul e Sudeste localizam-se no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais 

(Figura 2.1). Cauê e Conceição, localizadas em Itabira, MG, são as minas mais antigas e 

tiveram suas operações iniciadas em 1942. 

 

O minério produzido nestas minas é transportado para o Complexo Portuário de 

Tubarão, em Vitória-ES, através da Estrada de Ferro Vitória - Minas (EFVM), e para o 

Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, através da MRS Logística. 

 

2.3. Complexo Industrial da Mina de Fábrica 

 

O Complexo Mina de Fábrica está localizado na porção centro-oeste do estado de Minas 

Gerais, às margens da BR040, aproximadamente 75 km da cidade de Belo Horizonte em 

direção a cidade do Rio de Janeiro, no município de Ouro Preto. As concessões e 

terrenos estão distribuídos pelos municípios de Ouro Preto, Congonhas, Belo Vale, 

Moeda e Itabirito.  Possui uma operação integrada por três cavas em operação, uma 

usina de beneficiamento, uma usina de pelotização e duas estações de embarque.  

 

Na década de 70, com a construção do ramal Fábrica da Estrada de Ferro Vitória – 

Minas (EFVM), a Mina de Fábrica passou por um processo de expansão da produção, 

incluindo mina e beneficiamento. Em 1977, foi inaugurada a Usina de Pelotização de 

Fábrica, a única até hoje situada no interior do país. A Barragem de Forquilha III 

localiza-se nesta unidade de produção. 

 

2.3.1. Fluxograma do Processo de Tratamento 

 

O processo de tratamento do minério proveniente das frentes de lavra é iniciado com a 

passagem do mesmo pelo britador primário e, em seguida, pela transferência e 

acumulação do minério nas pilhas de homogeneização. O minério homogeneizado é, 

então, tratado na usina de Concentração, que tem capacidade de 15 milhões de toneladas 

de minério por ano, por meio de fases distintas e sucessivas do processo industrial: 

cominuição, classificação, separação magnética, espessamento, ciclonagem, filtração e 

desaguamento (Figura 2.2).  
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Figura 2.2 – Fluxograma da Usina de Concentração de Fábrica (Ferteco Mineração, 2003)
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Como produtos resultantes da alimentação do minério bruto proveniente das pilhas de 

homogeneização, são gerados na planta de beneficiamento materiais granulados, 

concentrados de sinter-feed e concentrados finos para a usina de Pelotização. 

 

Os concentrados finos da usina de Concentração são tratados em moinhos de bolas até 

se obter uma granulometria necessária ao pelotamento, mediante processo de mistura 

com combustível sólido, calcário e cal hidratada. A Usina de Pelotização de Fábrica 

possui capacidade de 3,7 milhões de toneladas/ano (Figura 2.3). 

 

O processo de beneficiamento do Complexo Industrial de Fábrica gera uma variedade 

de produtos, com amplo espectro de características químicas, físicas e metalúrgicas, 

para atender aos mercados interno e externo. Os principais produtos gerados são: 

 

• Tipo Granulados (Hematitinha (1/2” a 1/4”) e Washed Lump Ore II – WLOII (1 

1/4“ a 1/4“)): estes produtos podem ser do tipo Bitolado Alto-Forno (BAF) ou Bitolado 

por Redução Direta (BRD). O BAF apresenta teores entre 65 e 67%, valores de 

crepitação inferiores a 5% e ampla aceitação no mercado interno e externo. Já o BRD 

possui teores acima de 68%, aliado a baixos teores de ganga (sílica, alumina e fósforo) e 

alta redutibilidade combinada com baixa crepitação. 

 

• Sinter-feed – (0,1 a 10 mm): apresenta boa distribuição granulométrica com 

percentagens de mais que 60 % acima de 1 mm e menos de 10 % abaixo de 0,1 mm. 

Além disso, registra baixa taxa de umidade e baixa variabilidade e percentagem de 

impurezas, como Na2O, K2O, P e S.  

 

• “Pellet-feed” – (< 0,1 mm): tipo Pelota de Alto-Forno com alta redutibilidade 

(1,4% por minuto) e excelente índice de decrepitação à baixa temperatura (> de 80%). 

 

• Concentrado – (<0,1 mm): os concentrados hematíticos caracterizam-se por 

possuírem 90% de granulometria < 1 mm, teores entre 67,5 e 68,0% e fósforo de 0,04%. 
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Figura 2.3 – Fluxograma da Usina de Pelotização de Fábrica (Ferteco Mineração, 2003)
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2.3.2. Geologia Regional 

 

A Mina de Fábrica está situada na porção sudoeste do Quadrilátero Ferrífero do Estado 

de Minas Gerais. As rochas desta região sofreram profundo inteperismo químico e uma 

intensa laterização favorecida pelo clima subtropical com estações secas e chuvosas 

fortemente diferenciadas. A lixiviação da sílica e a alta solubilidade dos materiais 

alcalinos e alcalino-terrosos provocaram concentração residual de óxidos pouco 

solúveis, como os de ferro e alumínio, fenômeno que pode estender-se até mais de 400 

m, dependendo das condições de relevo e nível freático (Ferteco, 2003). 

 

Os xistos e os filitos, ricos em alumina, sofreram laterização e caulinização. Nos 

itabiritos, a influência das soluções supergênicas teve como conseqüência uma profunda 

decomposição. Superficialmente, a lixiviação de quartzo tornou o itabirito friável e 

residualmente rico em ferro. 

 

De grande importância geotécnica é a capa cimentada (canga) resistente no perfil de 

inteperismo e no perfil superficial do minério rico. Vários complexos granítico-

gnaissicos circundam o Quadrilátero Ferrífero e um ocorre em seu interior: o Complexo 

Bação.  

 

A tectônica marcante é horizontal com grandes falhas de empurrão que, em vários 

pontos, inverteram a seqüência estratigráfica normal. No limite Sul, encontra-se a 

chamada Falha do Engenho, de direção aproximada W-E. Esta falha marca o limite sul 

do Quadrilátero Ferrífero nesta região. O metamorfismo evidente é o tipo itabirítico 

semelhante aos taconitos e BIFs (Banded Iron Formations) dos continentes meridionais. 

São rochas de origem sedimentar, químico-biogênica, tendo a sedimentação ocorrida em 

bacias rasas fechadas dentro da plataforma continental. 

 

O minério de ferro é rico em hematita e está sempre relacionado à intensa atividade 

metassomática, que concentrou o mineral em estruturas tectônicas do tipo falha, zona de 

charneira de dobras ou juntas. Em termos regionais, estas ocorrências constituem as 

litologias típicas do Supergrupo Minas, Grupo Itabira, Formação Cauê, de idade 
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Proterozóica. Na porção superior de zona mineralizada ocorrem filitos dolomíticos 

ferruginosos e, na parte inferior, intercalações de quartizitos finos a médio com filitos e 

xistos. 

 

2.3.3. Condições Climáticas Regionais 

 

O clima de uma região é determinado pela circulação geral da atmosfera, associado a 

sua localização com relação às fontes de umidade de ar, além da topografia e seus 

efeitos locais.   A região em estudo localiza-se em latitudes subtropicais, possuindo 

clima ameno, com chuvas de verão e períodos secos no inverno (SPEC Engenharia, 

2004). 

 
Figura 2.4 - Total de precipitação normal do período chuvoso (outubro a março). 

Fonte: Normais Climatológicas 1961-1990 do INMET. 
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Durante todo ano, a região encontra-se sob o domínio do Anticiclone Subtropical do 

Atlântico Sul, sendo, conseqüentemente, submetida a movimentos descendentes de 

larga escala. Os ventos predominantes, na baixa troposfera, são do quadrante nordeste, 

favorecendo o transporte de umidade do Oceano Atlântico principalmente para a parte 

leste do Estado. 

 

Regionalmente, percebe-se uma modulação do efeito orográfico sobre a configuração de 

larga escala das chuvas, realçando-se os núcleos de máximas sobre as serras do 

Espinhaço, Canastra e Mantiqueira e, em menor escala, na Serra do Caparão, com 

menores valores nos vales dos rios São Francisco e Jequitinhonha (Figura 2.4). 

 

No outono, inverno e primavera, a região é invadida por sistemas extratropicais, 

ocasionando ventos do quadrante sul associados a massas de ar frio, provenientes do sul 

do continente, que provocam as baixas temperaturas e fracas precipitações no outono e 

primavera. Embora a região da Mina de Fábrica esteja localizada em zona subtropical, o 

regime térmico apresenta variações significativas no decorrer do ano, devido à altitude 

topográfica local e à influência de três massas de ar: Tropical Atlântica, Polar Atlântica 

e as Correntes de Oeste, cujas influências variam ao longo do ano.  As temperaturas 

mais baixas são observadas ao longo da Serra do Espinhaço, aumentando em direção 

aos vales dos rios Pará das Velhas, Paraopeba e São Francisco a oeste, e dos rios 

Piranga e Pomba-Muriaé a leste (Figura 2.5). 

 

A massa Tropical Atlântica tem ação durante todo ano, é quente e úmida, penetrando no 

continente pelo leste. As temperaturas elevadas e medianas provêm das intensas 

radiações solares das latitudes tropicais e a elevada umidade relativa, da intensa 

evaporação marítima.  

 

A massa Polar, com origem nas altas latitudes da região polar de superfícies geladas, é 

fria, úmida e ativa durante todo o ano. No inverno, é responsável pelas baixas 

temperaturas e, no verão, induz o confronto com a massa Tropical Atlântica e com as 

correntes de Oeste, o que resulta em instabilidades climáticas, caracterizados por 

elevados índices pluviométricos diários. 
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Figura 2.5 - Temperatura Média Anual (EP2 – Mina de Fábrica). Áreas sombreadas em 

cores representam as altitudes topográficas em metros. Fonte: Normais Climatológicas 

1961-1990 do INMET. 

 

O clima da região é representado pela estação 83641 do INMET (Figura 2.6), localizada 

no município de Ouro Preto, à aproximadamente 42 km da Mina de Fábrica e numa 

altitude de 1.147,4 m, aproximadamente a mesma do empreendimento. 

 

Os meses de janeiro e fevereiro destacam-se como os mais quentes, mas as temperaturas 

máximas extremas, próximas de 35oC, ocorrem nos meses de setembro e outubro, por 

apresentarem menor nebulosidade. No período mais frio, entre os meses de maio a 

julho, a temperatura mínima extrema pode atingir valores próximos de zero grau, devido 

à invasão de massas de ar frio e a ausência de nebulosidade noturna. Na Mina de 
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Fábrica as temperaturas mais baixas normalmente são ainda menores que aquelas 

observadas na estação de Ouro Preto devido às diferenças de altitude. Considerando a 

variação da atmosfera padrão de 0,65 oC / 100,0 m, as diferenças serão da ordem de 0,6 

a 1,1 oC. 

 
Figura 2.6 – Temperatura máxima absoluta (Txab), máxima média (Tmax), mínima 

absoluta (Tiab), mínima média (Tmin) e média mensal (Tmed).  

Período: 09/1975 a 12/1978. Fonte: Estação 83641 – Ouro Preto do INMET. 

 

Regionalmente, o regime pluviométrico apresenta um ciclo básico unimodal com verão 

chuvoso e inverno seco, com o período chuvoso iniciando em outubro, atingindo o 

máximo em dezembro e janeiro e terminando em março (Figura 2.7).  

 

A estação 2043013 (Congonhas Montante), localizada no município de Congonhas, a 

871,0 m de altitude, é a que melhor descreve as condições climáticas típicas da região 

da Mina de Fábrica. A opção de adotar esta estação, apesar de estar em altitude bem 

inferior a do empreendimento e por ser localizada no vale do rio Maranhão, não 

sofrendo, portanto, as influências diretas da Serra da Moeda, se justifica pela 

proximidade e por estar sujeita aos mesmos corredores de escoamento do ar, 
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representados pelos vales dos rios das Velhas – Itabira e rio Maranhão. No período de 

62 anos das séries de dados, o maior total de chuva em 24 horas foi de 190 mm na 

região da Mina de Fábrica, valor este registrado em 18/01/1978. 

 

 
Figura 2.7 – Precipitação Média Mensal (Mensal), com barras indicativas do desvio 

padrão e Precipitação Máxima em 24 horas (24 hr). Fonte: Estação 2043013 localizada 

na cidade de Congonhas nas proximidades da Mina de Fábrica.  Período: 1941 a 2002. 
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3. BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS DE FORQUILHA III 

 

3.1. Introdução 

 

As minas de minério de ferro localizadas na região do Quadrilátero Ferrífero no Estado 

de Minas Gerais são responsáveis hoje pela geração de um volume considerável de 

rejeitos provenientes dos processos de beneficiamento industrial. Neste cenário, o 

planejamento de quando e como ocorrerá à disposição destes rejeitos torna-se essencial 

e deve ser considerado na avaliação da viabilidade operacional de uma área produtiva. 

 

No início das atividades mineradoras pouco se conhecia sobre as técnicas para 

disposição de rejeitos. Além disso, a quantidade de rejeitos produzida era razoavelmente 

pequena e os problemas ambientais ainda não faziam parte das preocupações 

operacionais.  Assim, normalmente este rejeito era lançado aleatoriamente nos cursos 

d’água.  

 

O crescimento do setor mineral, o aumento das demandas em torno da questão 

ambiental, e ocorrência de alguns acidentes com barragens de contenção de rejeitos a 

partir dos anos 70 em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, fez com que o grande 

desafio imposto às empresas mineradoras fosse o de garantir a operação das unidades 

industriais, minimizando os impactos ambientais e reduzindo os riscos de acidentes 

através de projetos mais criteriosos e otimizados. 

 

Basicamente, podem ser utilizadas três técnicas para se dispor rejeitos de mineração: 

por via úmida em barragens, por via seca em pilhas de rejeitos ou utilizando a 

tecnologia de paste (“Paste Fill”). A diferença entre a disposição por via seca e por via 

úmida é que, por via úmida em barragens, ocorre também à retenção de líquidos 

conjuntamente com o material sólido descartado. Já a disposição na forma de pasta é 

uma alternativa às práticas convencionais, que apresenta vantagens como maior 

recuperação e recirculação de água, maiores ângulos de repouso e menor impacto 
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ambiental, mas experiências anteriores na empresa indicaram um custo de implantação e 

operação elevado. 

 

Uma barragem de rejeitos é normalmente planejada para ser construída por etapas 

condicionadas à necessidade de local para disposição. A primeira etapa é um aterro 

inicial, ou dique de partida, que é complementado por alteamentos sucessivos, que 

podem ser implantados utilizando para construção o próprio rejeito ou materiais 

externos oriundos de área de empréstimo ou estéril de mina.  

 

As três metodologias construtivas utilizadas são a construção pelos métodos de 

montante, de jusante ou de linha de centro. Todas estas metodologias apresentam 

vantagens e desvantagens. O método de jusante normalmente é o que apresenta melhor 

fator de segurança, mas pode ser inviabilizado pelo alto custo de implantação ou mesmo 

pelo grande volume de material de empréstimo necessário para a construção do aterro, 

muitas vezes indisponível na área da barragem. O método de montante é o de custo de 

implantação menor, porém, por apresentar um potencial de risco elevado, exige um 

controle eficaz durante os períodos construtivo, operacional e de desativação. Neste 

método o rejeito é lançado pela crista, a partir do dique inicial, normalmente construído 

em aterro compactado, formando uma praia, que será a fundação do alteamento 

seguinte. Para o lançamento do rejeito pela crista, são utilizados dispositivos como 

ciclones ou espigotes.  

 

O terceiro método de alteamento é o alteamento por linha de centro, que é basicamente 

uma junção dos outros dois métodos: o de jusante e de montante. O alteamento neste 

método é realizado pelo eixo da crista da barragem, ficando parte do aterro do 

alteamento sobre a praia de rejeitos e parte com fundação à jusante do maciço já 

implantado. Do ponto de vista de concepção de projeto, tende a ser tratado de forma 

similar às estruturas alteadas para montante (Gomes, 2006). 

 

3.2. Definição do Problema 

 

As barragens e diques localizados na Mina de Fábrica, para contenção de sólidos, 
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disposição de rejeitos e reserva de água industrial, começaram a serem construídas na 

década de setenta. Desde esta época as práticas utilizadas nos projetos e construção de 

barragens sofreram significativas modificações. 

 

A primeira barragem para disposição de rejeitos industriais provenientes do processo de 

beneficiamento do minério da Mina de Fábrica foi a Barragem do Grupo, implantada 

em 1971 e atualmente exaurida. 

 

Em 1978, após a exaustão da Barragem do Grupo, entrou em operação a Barragem 

Forquilha I, construída na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sub-bacia Rio das 

Velhas. A Barragem Forquilha I constitui uma barragem de solo silto-argiloso 

compactado, com altura máxima de 84,0 m e com 420,0 m de comprimento de crista, e 

maciço com volume aproximado a 600.000 m3. Os taludes de jusante são protegidos por 

grama, enquanto a crista e o talude de montante são recobertos por solo laterítico. O 

primeiro alteamento realizado, a partir do dique inicial, foi construído pelo método de 

jusante e, para todos os alteamentos subseqüentes, foi adotado o método de construção a 

montante sobre a praia de rejeitos previamente depositados. A estrutura foi concluída 

em 1988, na elevação 1.178,0 m e, em 1989, atingiu-se sua capacidade total, da ordem 

de 26 milhões de m3 de rejeitos. Neste mesmo ano e na mesma bacia da Barragem 

Forquilha I, teve início à implantação de uma terceira barragem para disposição de 

rejeitos da Mina de Fábrica, designada como Barragem Forquilha II. Esta barragem tem 

cerca de 88,0 m de altura e foi construída também em solo silto-argiloso compactado, 

compreendendo oito alteamentos pelo método de montante e partindo de um dique 

inicial. Em 2000, a capacidade para disposição de rejeitos da Barragem Forquilha II foi 

exaurida, resultando em cerca de 24 milhões de m3 de rejeitos depositados. Atualmente, 

esta estrutura funciona como bacia de reserva e transposição de água para consumo 

industrial. 

 

Em 1999, para substituir a Barragem Forquilha II, também na bacia hidrográfica do Rio 

São Francisco, sub-bacia Rio das Velhas, e com os mesmos objetivos de receber e 

acumular os rejeitos finos provenientes do sistema de beneficiamento de minério de 

ferro da Mina de Fábrica, e para reaproveitamento da água para este mesmo processo 
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industrial, iniciou-se a construção da Barragem de Forquilha III (Pimenta de Ávila, 

2003). 

 

A metodologia adotada para a implantação desta barragem foi à mesma adotada nas 

outras barragens, implantadas anteriormente para disposição de rejeitos, na Mina de 

Fábrica, ou seja, maciços em aterro de solo silto-argiloso compactado com controle 

tecnológico, e alteamentos de montante sobre a praia de rejeitos, a partir de um dique 

inicial. 

 

O sistema de drenagem interno, inicialmente projetado de forma independente para cada 

alteamento, foi interligado por meio de trincheira a partir do primeiro alteamento, sendo 

constituído basicamente por uma mistura de areia e brita, incluindo-se também o sinter-

feed como material de constituição da drenagem interna do dique inicial. A opção pela 

utilização do sinter-feed como material constituinte do sistema de drenagem foi 

unicamente baseado na semelhança granulométrica com a areia e a existência deste 

material na área, já que é um produto do minério de ferro. 

 

3.3. Histórico da Barragem Forquilha III 

 

As bases históricas do projeto da Barragem de Forquilha III estão assentadas no estudo 

“Condições de Ocupação do Vale – Análise de Alternativas”, realizado pela empresa 

Tecnosolo S.A (Tecnosolo, 1988). Com base neste documento, são expostas as 

alternativas de projeto descritas a seguir. 

 

Para atender as premissas de projeto, como as necessidades da produção (3,0 x 106 

m33/ano de rejeitos com densidade igual a 1,9 resultante do processo de beneficiamento), 

necessidade de construção do dique inicial em um único período seco do ano, 

reservatório com capacidade de estocagem para, no mínimo, um ano de disposição, e 

implantações de alteamentos para aumento de capacidade de estocagem em intervalos 

de um ou dois anos, foram avaliadas três alternativas de cenários definidos, a partir da 

curva cota x volume preliminar do reservatório gerada com base no levantamento 

topográfico da área e da locação aproximada do eixo. 
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No primeiro cenário estudado, o dique inicial atingiria a cota 1.120,0 m, com volume do 

aterro da ordem de 400.000 m3 e capacidade de estocagem estimada de 5,0 x 106 m3. As 

implantações dos alteamentos deveriam ocorrer em intervalos anuais. Apesar da folga 

da capacidade de estocagem no dique inicial, a capacidade de estocagem seria muito 

próxima aos mínimos exigidos nos alteamentos subseqüentes, obrigando o lançamento 

de rejeitos pelas ombreiras quando da implantação das obras. 

 

Num segundo cenário, o dique inicial seria construído de forma similar à alternativa 

anterior, porém os alteamentos seriam implantados a cada dois anos, o que resultaria em 

maciços muito elevados (da ordem de 13,5 m) para montante, o que poderia vir a 

comprometer as condições de segurança geotécnica da barragem. 

 

O terceiro cenário analisado contemplava um projeto compreendendo um dique inicial 

suficiente apenas para um ano de disposição, em uma cota um pouco inferior a dos 

cenários anteriores (1.116,0 m). Os alteamentos aconteceriam em intervalos de um ano, 

sem folgas na capacidade, condicionando o lançamento de rejeitos pelas ombreiras 

simultaneamente à implantação das obras. 

 

As avaliações implementadas descartaram os dois primeiros cenários, pois apesar da 

folga na capacidade do reservatório no primeiro ano, apresentavam valores elevados no 

custo de implantação e no volume de aterro inicial. Além disso, no segundo cenário, a 

altura elevada dos maciços dos alteamentos não conduzia a um planejamento 

confortável quanto à segurança da estrutura. Assim, optou-se pela recomendação do 

projeto no contexto do terceiro cenário em que o dique inicial, com um volume menor 

de aterro compactado, teria um menor custo inicial para implantação. Os alteamentos 

anuais, com menores volumes de aterro, favoreceriam os custos e os prazos de execução 

e ofereceriam melhores garantias quanto à segurança geotécnica da estrutura. 

 

No início de 1999, foram concluídos os estudos relativos ao primeiro arranjo geral 

contemplando a localização do eixo para melhor aproveitamento do vale, aos aspectos 

construtivos do dique inicial, aos alteamentos subseqüentes e aos sistemas vertedouro e 

de lançamento de rejeitos. Nestes estudos, a vida útil da barragem foi estimada em nove 
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anos, desde que mantida as condições iniciais de produção. A cota máxima da barragem 

foi definida em 1.154,0 m, limitada pelas características do vale e das ombreiras e pela 

existência da linha ferroviária Centro Atlântica (FCA) do lado direito do reservatório. 

 

A barragem foi inicialmente planejada para ser implantada a partir de um dique inicial 

com altura máxima igual a 30 metros, e mais oito alteamentos anuais com alturas 

variando entre 9,5 m no primeiro a 3,0 m de altura no último, todos em aterro 

homogêneo compactado de solo silto-argiloso, pelo método de montante. O lançamento 

de rejeitos foi projetado para ser realizado basicamente por espigotes posicionados na 

crista, distanciados em torno de 60,0 m, com formação da praia acontecendo de forma 

submersa.  A autora observa que estas premissas inicialmente definidas podem ter sido 

o motivo de alguns resultados não satisfatórios encontrados nos estudos realizados 

durante a elaboração desta tese. Com isto muitas destas premissas foram reavaliadas 

para a implantação das etapas subsequentes. 

 

 
Figura 3.1 – Vista geral da execução do 1º alteamento da Barragem de Forquilha III  
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O segundo alteamento, de 6,5 m de altura e até a cota 1.129,5 m, foi implantado em 

2003. Nesta etapa algumas premissas foram redefinidas (Tecnosolo, 2003a). Assim, por 

exemplo, o sistema extravasor, inicialmente projetado para uma cheia de 1.000 anos, foi 

redimensionado para cheias de 10.000 anos e verificado para a precipitação máxima 

provável. A barragem foi reavaliada para atender fator de segurança igual a 1,5 para 

qualquer caso de carregamento (e não para o valor de 1,3 adotado previamente). 

 

Em 2004, o terceiro alteamento da barragem foi previsto para uma altura de 6,7 m e cota 

final de 1.136,25 m (Golder, 2004a). Em 2005, foi redimensionado para uma altura de 

8,5 m e cota final de 1.138,0 m (Geoconsultoria S/C, 2006). Esta reavaliação foi 

condicionada por incidentes durante a obra de implantação (aparecimento de trincas, 

tanto transversais, quanto longitudinais, visíveis na berma do segundo alteamento da 

barragem, próximo à ombreira direita). As obras em andamento foram, então, suspensas 

até que estudos e investigações maiores para entendimento dos fatos fossem concluídos.  

 

O monitoramento foi intensificado, com abertura de poços e trincheiras rasas para 

inspeção visual e acompanhamento das feições por nivelamento topográfico. Como 

resultado deste monitoramento, diagnosticou-se que estas trincas provavelmente 

ocorreram devido a um processo de deformação acentuada dos maciços, manifestado 

sob as condições de carregamento impostas pelas obras do terceiro alteamento, em uma 

fundação de geometria complexa, parcialmente apoiada sobre terreno natural, aterro 

compactado e praia de rejeitos (Geoconsultoria S/C, 2005c). 

 

O acréscimo de 1,8 m na altura projetada inicialmente para este alteamento foi possível 

principalmente devido à implantação das obras em duas etapas, em um intervalo de 

aproximadamente 12 meses, o que possibilitou um adensamento lento do aterro; as 

adequações no sistema vertedouro e de captação de água possibilitaram a manutenção 

de uma praia com aproximadamente 100 metros e conseqüente afastamento da água do 

corpo da barragem.  Nesta condição, a barragem atingiu uma altura total de 59,0 m. 

 

3.4. Estimativa da Vida Útil da Barragem Forquilha III 

 



 23

O primeiro arranjo geral, proposto nos estudos iniciais para a implantação da Barragem 

Forquilha III, considerava uma implantação da estrutura em nove etapas diferentes, e 

uma vida útil para a barragem de nove anos a partir de 2000, tendo sua capacidade para 

disposição de rejeitos esgotada, desta forma, no segundo semestre de 2009. 

 

Em 2005, novos estudos realizados para a reavaliação da viabilidade da continuidade 

dos alteamentos e para a adequação dos prazos de implantação concluíram pela não 

manutenção das premissas originais. Neste contexto, então, as nove etapas previstas de 

implantação foram reduzidas para seis etapas, mantendo-se, entretanto, inalterada a 

altura final admitida inicialmente (Geoconsultoria S/C, 2006). A Tabela 3.1 mostra estas 

redefinições, quanto às cotas das etapas de implantação, a partir dos estudos realizados 

em 2005 e a Tabela 3.2 apresenta o histórico dos projetos desenvolvidos até o momento 

para a Barragem Forquilha III. 

Tabela 3.1– Etapas de implantação planejadas e executadas da Barragem Forquilha III 

Etapas de Implantação - Barragem de Forquilha III 

Etapa Cota Planejada (m)
Cota Implantada / 

Projetada (m) 

Ano de 

Implantação 

Dique inicial: 1113,5 1113,5 2000 

1º alteamento: 1123,0 1.123,0 2002 

2º alteamento: 1129,5 1.129,5 2003 

3º alteamento: 1136,0 1.134,0 / 1.138,0 2004/2005 

4º alteamento: 1141,0 1.144,0 (projetado) 2006/2007 

5º alteamento: 1144,0 1.151,0 (projetado) 2007 

6º alteamento: 1147,0 1.154,0 (projetado) 2009 

7º alteamento: 1150,0 - - 

8º alteamento: 1154,0 - - 
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Tabela 3.2 – Histórico dos projetos desenvolvidos para a Barragem Forquilha III 

 

Estes novos estudos, realizados com dados mais precisos do que aqueles adotados 

inicialmente no arranjo geral, além do conhecimento mais preciso do desempenho da 

barragem, possibilitaram manter a mesma cota máxima, porém com capacidade de 

acumulação de rejeitos superior ao calculado anteriormente. Tais condicionantes 

permitiram a garantia de uma vida útil da barragem até o segundo semestre de 2010, 

com base nos valores previstos dos rejeitos a serem gerados em função da produção 

estimada para a Usina de Concentração de Fábrica nos próximos anos. 

 

 

Projetos - Barragem de Forquilha III 

 Ano Projeto Projetista 

1988 Condições de ocupação do vale Tecnosolo 

1999 Consolidação do arranjo geral: definição do melhor eixo Tecnosolo 

1999 Projeto executivo do dique inicial Tecnosolo 

2002 Projeto executivo do primeiro alteamento Golder  

Fe
rt

ec
o 

M
in

er
aç

ão
 

2003 Projeto executivo do segundo alteamento Tecnosolo 

2004 Primeira etapa do terceiro alteamento Golder  

2005 Segunda etapa do terceiro alteamento Geoconsultoria

V
al

e 

2006 Quarto alteamento Geoconsultoria
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4. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRAÚLICOS 

 

4.1. Conceitos Básicos de Hidrologia 

 

O escoamento superficial é um dos principais fenômenos do ciclo hidrológico do 

deslocamento das águas na superfície da Terra, representando o fluxo sobre a superfície 

do solo das bacias hidrográficas, sendo caracterizado pela vazão, ou seja, o volume 

escoado em uma dada unidade de tempo. 

 

Além do escoamento superficial originado principalmente pelas precipitações, pode-se 

dizer que ocorrem também outros dois tipos de escoamento: o sub-superficial e o 

subterrâneo. O escoamento sub-superficial é aquele que ocorre logo abaixo da 

superfície, na altura das raízes da cobertura vegetal. O escoamento subterrâneo 

corresponde ao fluxo devido à contribuição de aqüíferos aos canais superficiais. 

 

O tipo da vegetação, o tipo do solo, as condições topográficas, a ocupação e o uso do 

solo, constituem alguns dos fatores determinantes na relação entre vazão e precipitação. 

O escoamento superficial começa com o início da precipitação. Após um período de 

estiagem, a maior parte da água de uma precipitação é interceptada pela vegetação e a 

chuva que alcança o chão é infiltrada no solo. Com a continuidade da precipitação, a 

capacidade de retenção é esgotada e a água tende a se mover em direção de um curso 

d’água. A água infiltrada nos solos percola em direção a algum aqüífero subterrâneo 

podendo induzir uma elevação do lençol freático e, assim, fornecer uma contribuição 

extra às condições do escoamento.  

 

O gráfico que relaciona vazões e tempos, ou seja, expressa as correlações entre volumes 

de águas precipitadas (chuvas) e das águas escoadas superficialmente no tempo (vazões) 

chama-se hidrograma. O hidrograma representa, assim, a resposta de uma dada bacia 

hidrográfica em termos das características fisiográficas que regem as relações entre 

chuvas e os respectivos escoamentos superficial e subterrâneo. Um hidrograma devido a 

uma curva intensa apresenta uma curva típica caracterizada por pico único (Figura 4.1). 
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Variantes de hidrogramas podem apresentar picos múltiplos se houver variações 

abruptas na intensidade da chuva, uma seqüência de chuvas intensas ou mesmo uma 

variação atípica do escoamento subterrâneo (Porto, 1976). 

 
Figura 4.1 – Curva típica de um hidrograma  

 

4.2. Bases Hidrológicas Aplicadas à Sub-Bacia da Barragem de Forquilha III 

 

Vários aspectos de uma bacia devem ser considerados quando do desenvolvimento de 

estudo hidrológico de uma região. Área, perímetro, forma, densidade de drenagem, 

declividade do rio, tempos de concentração, cobertura vegetal, uso e ocupação do solo e 

condições de relevo são dados que auxiliam e direcionam na interpretação dos 

resultados hidrológicos e permitem fazer relações com dados de outras bacias. 

 

Muitas vezes, por escassez de dados na bacia de interesse, opta-se por utilizar dados 

obtidos em bacias circunvizinhas ou de postos situados nas mesmas. Esta metodologia 

compreende a utilização de métodos empíricos de transformação chuva-vazão (Porto, 

1976).  

 

A falta de informação direta sobre os deflúvios que ocorrem na bacia onde está 

localizada a Barragem Forquilha III não permitiu a aplicação de métodos probabilísticos 

clássicos. Para os cálculos hidrológicos dos projetos executivos das etapas construtivas 

e avaliação da contribuição da sub-bacia afluente, foi utilizada uma abordagem de uso 

consagrado na hidrologia de pequenas bacias, onde não existem dados observados: o 

chamado método do Hidrograma Unitário Sintético proposto pelo Soil Conservation 
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Service - U.S., em 1952. Este método foi implementado a partir de um grande número 

de hidrogramas unitários de diversas bacias nos EUA, consistindo basicamente em uma 

conversão de chuvas em vazões, utilizando o valor de pico da chuva de projeto com o 

uso do hidrograma unitário sintetizado através das características físicas da bacia 

hidrográfica de contribuição (Tecnosolo, 2003b).  

 

Na avaliação da contribuição direta do reservatório, admitiu-se que toda a precipitação 

direta sobre o espelho d’água é convertida em deflúvio superficial. Na sistemática 

adotada, as vazões foram determinadas a partir de uma chuva de projeto, o que exigiu o 

conhecimento das chuvas intensas associadas a diversas probabilidades de ocorrência. 

 

4.3. Estudos para a Determinação da Cheia de Projeto 

 

O cálculo da chuva de projeto para a Barragem de Forquilha III foi estabelecido com 

base nos valores das chuvas de duração diária, medida em pluviômetro, extrapolando-se 

os valores pelos valores de duração inferiores, devido à falta de pluviógrafo na bacia de 

contribuição. Para a aplicação desta metodologia, utilizou-se a chuva de projeto válida 

para a região de Ouro Preto/MG, devido à proximidade desta estação com o local da 

barragem (Pfafstetter, 1989) por meio da seguinte relação: 

( )[ ]ctbatTP T +⋅+⋅=
+

1logγ
β

α
           (4.1) 

sendo: 

P   – precipitação máxima em mm; 

T   – tempo de recorrência em anos; 

α, β   – valores que dependem da duração da precipitação; 

γ, a, b, c  – valores constantes para cada posto, independentes da duração.  

Neste caso: γ = 0,25, a = 0,60, b = 23,0 e c = 20,0. 

 

Os resultados obtidos, por meio da correlação com os dados da estação de Ouro Preto e 

para T = 25, 1000 e 10.000 anos, estão sistematizados na Tabela 4.1 e na Figura 4.2. 
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Tabela 4.1 – Resultados das Estimativas das Cheias de Projeto 

T (anos) Duração 

(min) 

Duração 

(h) 
α β P1 (mm) 

25 1.000 10.000

5 0,083333 0,108 -0,08 9,847 13,9 20,8 26,6 

15 0,25 0,122 0,08 18,047 31,8 48,6 62,0 

30 0,5 0,138 0,08 24,252 44,9 72,9 96,5 

60 1 0,156 0,08 31,011 54,3 95,7 135,4

120 2 0,166 0,08 38,294 69,2 126,6 183,3

240 4 0,174 0,04 46,295 85,9 161,8 238,5

480 8 0,176 0,04 55,557 103,7 196,8 291,6

960 14 0,174 0,04 64,720 120,0 226,1 333,5

1440 24 0,170 0,04 76,089 139,3 258,6 377,9
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Figura 4.2 -Curvas Precipitação x Duração x Freqüência (Estação de Ouro Preto/MG) 
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Os resultados encontrados para a duração unitária da chuva na sub-bacia afluente ao 

reservatório de Forquilha III, estimados com base nesta metodologia, resultaram em um 

valor muito pequeno (0,048h ou 2,9min). Para o cálculo do hidrograma, adotou-se, 

então, um valor de referência igual a 5 min (cerca de 0,083h). A Tabela 4.2 apresenta os 

parâmetros adotados para o segundo alteamento da barragem. 

Tabela 4.2 – Parâmetros Geométricos da Sub-Bacia Afluente e do Hidrograma Unitário 

Parâmetro de Referência Símbolo Unidade Valor 

Área de drenagem Ad km2 1,62 

Comprimento do talvegue L km 2,20 

Desnível H m 133 

Tempo de concentração Tc h 0,36 

Duração unitária da chuva (calculada) Du h 0,048 

Duração unitária da chuva (adotada) Du h 0,083 

Tempo de pico do hidrograma unitário Tp h 0,24 

Tempo de recessão do hidrograma unitário Tr h 0,40 

Tempo de base do hidrograma unitário Tb h 0,64 

Vazão de pico do hidrograma unitário Qu m3/s/mm 1,41 

 

 

4.4. Hidrograma Final 

 

O conceito utilizado para se obter o hidrograma final para a bacia afluente à Barragem 

de Forquilha III foi obtido pela soma do hidrograma calculado para a sub-bacia afluente 

e do hidrograma decorrente da precipitação direta sobre o reservatório. A Tabela 4.3 

apresenta o resumo dos resultados com as vazões de pico e volumes do hidrograma. 

Para exemplificar, o hidrograma para chuvas de 10.000 anos de recorrência e duração 

de 24 horas está apresentado na Figuras 4.3 (Tecnosolo, 2003b).  
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Tabela 4.3 - Hidrograma final da Barragem Forquilha III 

T (anos) 
Duração da 

chuva (h) 

Vazões de 

pico (m3/s) 

Tempo de pico do 

hidrograma (h) 

Volumes do 

hidrograma (m3)

1000 0,42 24,2 0,17 38,023 

1000 1 27,3 0,83 76,889 

1000 2 35,8 1,25 123,278 

1000 6 50,0 3,17 216,418 

1000 12 55,5 6,17 279,513 

1000 24 60,0 12,17 352,699 

10000 12 85,4 6,17 467,615 

10000 24 89,4 12,17 571,837 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Duração (horas)

Va
zõ

es
 (m

3 /s
)

Contribuição direta ao reservatório

Contrib. Sub-bacia afluente ao reservatório

Hidrograma de Projeto

 
Figura 4.3 - Hidrogramas de Cheia para TR = 10.000 anos e duração de 24 horas  
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4.5. Sistema Extravasor − Situação Atual 

 

A construção do maciço inicial e dos diques de alteamento alterou a condição natural do 

vale (Figura 4.4) para a situação de vale barrado (Figura 4.5).  

 

Segundo o projeto da Tecnosolo, 1999, a primeira concepção do sistema de extravasão 

da Barragem de Forquilha III considerou, durante a fase operacional, a manutenção de 

um reservatório capaz de amortecer o pico da cheia. Nesta fase, o sistema de controle de 

cheias da barragem era constituído pelo reservatório que promovia o amortecimento da 

onda de cheia, e pelo sistema extravasor associado, do tipo soleira livre, com o canal de 

aproximação muito próximo à crista, que conduzia as vazões efluentes até a sua 

descarga no canal natural à jusante. 
 

Tal condição não permitia que, durante a formação da praia necessária para a 

implantação da etapa seguinte, a água retida no reservatório ficasse afastada do corpo da 

barragem. Assim, o reservatório criado pelo novo dique, durante a fase de operação, 

operava sempre próximo à barragem, sem manter uma distância da água 

reconhecidamente segura e aconselhável para reduzir riscos de ruptura, com praia de 

pouca ou nenhuma extensão.  

 

Diante disto, antes da implantação da segunda etapa do terceiro alteamento, para 

garantir um adequado distanciamento do reservatório à crista da barragem e, assim, 

garantir uma extensão mínima de praia optou-se pela implantação de um novo vertedor 

tipo galeria de concreto sob a barragem, com emboque em torre e de soleira variável, 

conectado a jusante por um canal desaguando no sistema extravasor existente, que 

deverá ter sua implantação concluída até o quarto alteamento da barragem. 

 

Este novo sistema extravasor (Figura 4.6), projetado para funcionar até a cota final, 

consiste em uma galeria de encosta, com emboques na forma de uma torre conectada a 

uma galeria de fundo e situada na região da ombreira direita do reservatório e que 

deverá ser ligada, por sua vez, ao canal rápido de descida existente. 
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Figura 4.4 – Vale natural no sítio do barramento (Tecnosolo, 1999a) 
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Figura 4.5 – Geometria do vale após a construção do barramento  (Tecnosolo, 1999a) 
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Figura 4.6 – Novo vertedor tipo galeria da Barragem Forquilha III 

 

4.6. Sistema Extravasor − Fase de Fechamento 

 

Ainda na fase dos projetos do dique inicial, os estudos para as fases de fechamento e de 

reabilitação da área de implantação da Barragem Forquilha III analisadas duas 

abordagens: a manutenção de um reservatório perene como se estivesse em fase de 

espera para um novo alteamento (Figura 4.7) ou preenchimento completo do lago com 

rejeitos, eliminando-se o espelho d’água, e deixando uma pilha de rejeito que se 

constitui simplesmente num aterro (Figura 4.8). Na primeira opção, o sistema de 

controle de cheias adotado seria o mesmo que nas etapas de construção, ao passo que, 

na segunda opção, o controle de cheias passaria a ser feito por drenagem e proteção 

superficial como em qualquer aterro (Tecnosolo, 1999a). 

 

Do ponto de vista da autora, considerando-se o objetivo de se obter segurança ambiental 

e geotécnica, a não manutenção do reservatório implica, nestes termos, a opção mais 

adequada. Os possíveis problemas geotécnicos, neste caso, seriam limitados a um 

eventual deslizamento de talude, com conseqüências apenas locais, sem nenhum risco 

de propagação de uma onda para jusante, uma vez que não haveria água estocada a 

montante do barramento. 
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Figura 4.7 – Reabilitação da área mediante a manutenção de um reservatório (Tecnosolo, 1999a) 
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Figura 4.8 – Reabilitação da área sem manutenção de um reservatório (Tecnosolo, 1999a)
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5. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E GEOTECNICAS DA BARRAGEM 

 

5.1. Considerações Iniciais 

 

Durante a evolução deste trabalho, foi possível concluir que os estudos geológico-

geotécnicos, relativos à Barragem de Forquilha III, foram desenvolvidos ao longo das 

diferentes fases de implantação da estrutura, sob responsabilidade de diferentes 

responsáveis técnicos, comportando diferentes documentos e épocas.  

 

Tornou-se necessário, portanto, empreender previamente a sistematização destes dados, 

de forma a permitir uma análise em conjunto e a consolidação do conhecimento 

adquirido. Estes estudos, sumariados a seguir, incluíram também a investigação das 

características geotécnicas dos materiais da fundação, dos aterros compactados, dos 

filtros e tapetes drenantes e dos rejeitos depositados, materiais que condicionam o 

comportamento da barragem, tanto no que tange à percolação pelo maciço, fundação ou 

ombreiras, quanto no que diz respeito às suas condições de estabilidade. 

 

5.2. Estudos na Área de Implantação 

 

5.2.1.   Estudos Iniciais 

 

Os primeiros estudos geológico-geotécnicos realizados na área de implantação da 

barragem caracterizaram o vale local como uma baixada aluvionar com largura entre 

20,0 a 30,0 m e declividades médias das ombreiras, na região do eixo, variando entre 

30% a 40% (Tecnosolo, 1999b). De acordo com o diagnóstico apresentado no Estudo de 

Impacto Ambiental de Forquilha III (Brant Meio Ambiente, 1998), a área onde foi 

construída a barragem pertence à região geológica denominada Grupo Piracicaba – 

Super Grupo Minas e caracteriza-se por filitos grafitosos de coloração avermelhada com 

intercalações de quartzito decomposto e itabirito, recobertos por camada coluvionar 

espessa. Os planos de foliação do filito têm direção média N30E e mergulho entre 30º e 

35º para SE. A direção e mergulho das xistosidades variam com a curvatura do vale, 



 38

mantendo sub-perpendicularidade à margem esquerda do talvegue principal. Esta 

estrutura condiciona o fluxo de percolação pelo maciço. Em função desses aspectos, a 

margem esquerda e demais encostas voltadas para SE apresentam maior propensão à 

instabilidade do que as encostas da margem direita ou aquelas voltadas para NO. Os 

fenômenos normalmente associados a essa condição geotécnica são o deslizamento da 

camada coluvional nos trechos de encosta com maior declividade e o desplacamento do 

filito nas encostas verticais e subverticais. 

 

O perfil geotécnico pode então ser descrito como constituído por um solo argilo-siltoso 

variando de mole a médio, apoiado em uma camada de canga dura e por um solo 

residual de filito, de natureza silto-arenosa, compacto a muito compacto. Na ombreira 

direita, foi percebida uma camada de solo residual de filito, com textura variando de 

silto-argilosa a silto-arenosa, recoberta por uma camada superficial coluvionar de solo 

argilo-siltoso. Por outro lado, a fundação da ombreira esquerda era formada 

basicamente por um solo residual muito compacto, silto-arenoso a silto-argiloso, 

existente sob uma camada de pequena espessura de solo coluvionar argilo-siltoso. 

 

A Tecnosolo, em 1999, realizou alguns ensaios de permeabilidade e de perda d’água, 

aproveitando-se os furos de sondagens mistas realizados na região para caracterizar a 

área da fundação da barragem (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 - Resultados dos ensaios prévios realizados na fundação da barragem 

Furo Local Prof.(m) Material Encontrado k (cm/s) 

4,0 – 5,0 solo residual silto arenoso 1,96 X 10-5 

SM 1 
ombreira 

esquerda 17,0 – 20,0 rocha filito alterado fraturado 1,78 X 10-3

SM 2 leito do rio 4,0 – 5,0 solo residual silto arenoso 4,9 X 10-6 

4,0 – 5,0 solo residual silto arenoso 1,5 X 10-5 
SM3 

ombreira 

direita 14,0 – 17,0 filito alterado 1,5 X 10-4 

 

5.2.2. Estudos Complementares e Detalhados para o Segundo Alteamento 

 

Em 2004, foram realizados os primeiros estudos complementares e mais detalhados para 
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a caracterização geológico-geotécnica das áreas de influência da Barragem Forquilha 

III, com o objetivo principal de subsidiar para estudos quanto à segurança da 

continuidade da operação da barragem e para a definição dos projetos dos alteamentos 

subseqüentes (Golder, 2004b). Foram realizados reconhecimentos de campo, 

investigações diretas por meio de sondagens (poços de investigação, sondagens a trado, 

percussão e mista) e ensaios geotécnicos específicos. Nestes trabalhos, além da 

implantação da nova campanha de ensaios e aquisição de novos dados, foram incluídos 

os resultados e as análises efetuadas para os alteamentos anteriores (primeiro e segundo 

alteamentos). A metodologia utilizada pode ser resumida nos seguintes procedimentos: 

1. Aquisição e interpretação da base de dados: 

• Aquisição de bases cartográficas na área do empreendimento (levantamento 

topográfico de campo); 

• Reconhecimento geológico-geotécnico na área da barragem e adjacências; 

• Programação e análise das investigações de campo que consistiram em: 

 Sondagens a percussão, com ensaios de penetração SPT (“Standard 

Penetration Test”), para caracterização dos diferentes tipos de solo; 

 Sondagens a trado, para a caracterização dos diferentes tipos de solos e 

coleta de amostras para realização de ensaios de laboratório; 

 Poços de Investigação, para permitir a visualização direta dos diferentes 

tipos de solos; 

 Sondagens mistas para caracterização dos solos e rochas; 

 Ensaios de infiltração, executados em sondagens a percussão e em 

sondagens mistas, para a avaliação das permeabilidades dos diferentes 

tipos de solo. 

2. Caracterização táctil-visual de testemunhos de sondagens executadas; 

3. Inspeção dos conjuntos de poços escavados; 

4. Elaboração de seções geológico-geotécnicas verticais; 

5. Diagnóstico das condições de fundação. 

 

Estes estudos são sistematizados e apresentados nos itens subseqüentes, na seqüência 

básica de suas inserções no projeto da Barragem de Forquilha III. 
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5.3   Reconhecimento Geológico-Geotécnico da Área e do Barramento 

 

O reconhecimento geológico-geotécnico realizado nesta etapa do projeto, na área da 

Barragem Forquilha III, pela empresa Golder, permitiu identificação, caracterização e 

distribuição dos diferentes materiais presentes. 

 

Em quase toda a área foi identificada uma cobertura de solos residuais sobre o maciço 

rochoso. Estes solos, oriundos de xistos e filitos são constituídos por materiais silto-

argilosos com porções arenosas, possuindo coloração marrom-amarelado e consistência 

média. A ocorrência de afloramento se restringe a algumas porções nas ombreiras e 

áreas próximas ao aterro da ferrovia que margeia o reservatório do lado direito. 

 

Na ombreira esquerda, os afloramentos de filitos observados encontram-se mais 

resistente e menos alterado quando comparado ao da ombreira direita. Na ombreira 

direita, foi possível perceber as descontinuidades presentes, principalmente veios de 

quartzo que cortam a foliação local. Pode-se então concluir que a presença destes veios 

de quartzo estão associados diretamente as surgências de água anteriormente detectadas 

na região da ombreira direita e a jusante da barragem, que ocorre devido à percolação de 

água no contato veio / foliação, alimentada pelo lago após o enchimento do reservatório 

e potencializada pela retirada do material de empréstimo na região para os alteamentos.  

 

A caracterização geotécnica foi implementada com base nos resultados das sondagens 

executadas na área da barragem e nas interferências. Baseando-se nesta caracterização 

os aspectos mais relevantes dos materiais encontrados são descritos abaixo: 

 

Aterro, Fundação e Ombreiras da Barragem: o resultado desta investigação permitiu 

caracterizar o corpo da Barragem Forquilha III como constituído por aterro homogêneo 

e compactado, com solo predominantemente silto-argiloso com porções de areia fina, de 

cor marrom amarelada e consistência predominante média a rija, com valores de SPT 

variando entre 5 e 13 golpes. 

 

Na fundação da barragem, identificou-se a presença de uma camada de saprolito com 
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espessura aproximada de 6,0 m, constituída por material silto-argiloso, marrom 

avermelhado, apresentando uma consistência rija, com valores de SPT variando entre 13 

e 22 golpes. A permeabilidade deste material varia de 10-5 a 10-4 cm/s. As sondagens a 

percussão indicaram grau de impenetrabilidade a profundidades próximas a 7,0 m. Na 

parte central da fundação, as investigações indicaram a presença de topo rochoso na 

profundidade de 10,0 m. O nível d’água encontrava-se à época cerca de 10,0 m de 

profundidade. 

 

A jusante da barragem foi possível detectar a presença de solo de cobertura constituído 

por material siltoso com presença de matéria orgânica incorporada, com espessura 

aproximada de 4,5 m. 

 

Na ombreira direita, constatou-se a ocorrência de uma camada de solo residual e 

saprolito. O capeamento de solo residual encontra-se entre 1,0 a 6,0 m de espessura, 

com consistência média a rija, com valores de SPT entre 5 e 21 golpes, sendo 

constituído por material silto-argiloso com porções arenosas. O saprolito apresenta uma 

espessura média em torno de 15,0 m e valores de SPT entre 8 e 20 golpes. A 

permeabilidade deste material varia de 10-5 a 10-4 cm/s. O nível d’água foi localizado 

abaixo da profundidade de 12,0 m. 

 

Na ombreira esquerda, observou-se uma camada de cobertura de solo residual 

caracterizada por um material silto-argiloso com valores de SPT variando entre 9 a 14 e 

saprolito, com valores de SPT de até 20 golpes. 

 

O levantamento das descontinuidades, efetuado ao longo dos afloramentos existentes na 

região das ombreiras direita e esquerda, permitiu a identificação e a caracterização das 

estruturas geológicas que representam papel potencialmente relevante em termos das 

condições globais da estabilidade da barragem. Para as análises estruturais destas 

descontinuidades, foi utilizado o programa DIPS Versão 5.04, desenvolvido pela 

Rocksciense Inc., e os estereogramas resultantes destas análises são apresentados nas 

Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 a seguir. 
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Figura 5.1 - Estereogramas de pólos e de freqüências, destacando-se as principais 

estruturas detectadas (Levantamento Geral). 
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Figura 5.2 - Estereogramas de pólos e de freqüências, destacando-se as principais 

estruturas detectadas (Ombreira Direita). 
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Figura 5.3 - Estereogramas de pólos e de freqüências, destacando-se as principais 

estruturas detectadas (Ombreira Esquerda). 
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Aterro da Ferrovia: o aterro da ferrovia localiza-se a montante da Barragem Forquilha 

III, na margem direita do reservatório. O aterro possui altura máxima de 31 m e é 

constituído por material predominantemente silto-argiloso, marrom amarelado e de 

consistência predominante média a rija, impenetrável a uma profundidade aproximada 

de 18,0 m, com nível d’água aproximadamente a 25,0 m de profundidade. Os valores 

encontrados nos ensaios de permeabilidade variam entre 10-5 a 10-3 cm/s. Um topo 

rochoso foi detectado em sondagens mistas à profundidade de 40,0 m. A fundação deste 

aterro está, em quase todo o trecho, assente sobre saprolito e solo residual, com 

permeabilidade, medida em ensaios de infiltração em sondagens, da ordem de 10-5 cm/s. 

 

Sistema de Drenagem Interna: O sistema de drenagem da Barragem Forquilha III foi 

planejado inicialmente para ser conformado por drenos horizontais trabalhando em 

conjunto com filtros verticais, independentes por etapa de alteamento. No dique inicial, 

o tapete drenante é construído de forma tradicional, sendo constituído por um sanduíche 

de areia e brita na baixada (areia + brita + areia) e se estendendo até o pé de jusante, 

onde é protegido por uma camada de brita na baixada e de “hematitinha” (produto do 

minério de ferro) nas ombreiras. Nas ombreiras e no filtro vertical, o material utilizado 

foi o sinter-feed, produto do minério de ferro com granulometria muito similar a das 

areias. A partir do primeiro alteamento, o único material utilizado para a construção do 

sistema de drenagem interna foi areia. 

 

Praia de Rejeitos: O sistema de condução do rejeito até o reservatório da Barragem 

Forquilha III é feito por meio de canaletas abertas em concreto, tubulação ao longo da 

ombreira esquerda com cinco pontos de lançamento e por tubulação ao longo da crista, 

com lançamento em seis pontos possíveis (espigotes). O lançamento inicial de rejeito, 

após a conclusão de uma etapa de implantação, inicia-se pela crista do maciço com o 

deslocamento dos pontos de lançamento permitindo a formação de uma praia de rejeitos 

uniforme. Após a formação da praia, e durante a execução das obras para implantação 

das etapas de alteamento, o lançamento é realizado pelos pontos ao longo da ombreira 

esquerda do reservatório, privilegiando sempre o início no ponto de lançamento mais 

próximo ao barramento até o ponto situado mais a montante do mesmo.  
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5.4   Investigações Adicionais de Campo 

 

Em 2005, desta vez sobre orientação da empresa Geoconsultoria, uma nova etapa de 

investigações geotécnicas foi implementada no sentido de complementar o 

reconhecimento geológico-geotécnico até então disponível, fortemente embasada numa 

campanha de ensaios de campo. 

Tabela 5.2 – Quantitativos dos ensaios de campo realizados em 2005 

Investigação de Campo Unid. Quant.
1. Sondagens 

A percussão, φ = 63 mm, SPT a cada metro m 822,59
Número de furos de sondagem a percussão un. 50 

Sondagem a trado, φ = 4’’, com coleta de amostras a cada metro m 75 
Número de furos de sondagem a trado un. 15 

2. Ensaios CPTU 
Número de pontos de ensaios un. 9 

Ensaios, inclusive pré-furos m 185,94
Ensaios de dissipação de poropressões ens. 25 

3. Ensaios Vane Test 
Número de pontos de ensaio un. 6 

Ensaios de resistência de pico ens. 19 
Ensaios de resistência residual (amolgada) ens. 19 

Execução de pré-furos com sonda a percussão para execução m    113 
4. Determinação da densidade in situ ens. 20 
5. Abertura de poço em solo, acima do NA, L= 1 m m 1,95 
6. Coleta de amostras indeformadas tipo shelby am. 5 
7. Coleta de amostras indeformadas, em blocos cúbicos, com 25 am. 6 
8. Coleta de amostras deformadas (variáveis) am. 27 
9. Ensaios de infiltração, em furos de sondagens ens. 6 

 

De acordo com os quantitativos apresentados na Tabela 5.2, foram executadas as 

seguintes séries de ensaios de campo: coleta de amostras e ensaios de densidade in situ 

na praia de rejeitos, sondagens a percussão com a realização de ensaios SPT e ensaios 

de infiltração, sondagens a percussão com obtenção de amostras indeformadas com uso 

de tubos shelby, ensaios de penetração de cone concomitantemente com medidas de 
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poropressões e ensaios de dissipação, ensaios de palheta (Vane Test) em rejeitos, poço 

exploratório e obtenção de amostras indeformadas em blocos do aterro em solo e 

sondagens a trado e obtenção de amostras deformadas de solo na área de empréstimo. 

 

Conforme destacado, foram coletadas amostras deformadas de rejeitos e deformadas e 

indeformadas de solos, para caracterizar os diferentes materiais constituintes dos 

rejeitos depositados na praia, do maciço da barragem existente e dos solos das áreas de 

empréstimos, bem como quantificar as suas propriedades geotécnicas, particularmente 

em termos da resistência ao cisalhamento sob carregamentos não drenados. A carência 

de informações sobre as características e o comportamento dos rejeitos depositada a 

montante da barragem e os riscos de liquefação deste material foram os fatores que 

condicionaram esta campanha de investigação. 

 

5.4.1 Sondagens à Percussão 

 

As sondagens a percussão, com medidas dos índices de resistência à penetração SPT, 

constituem a metodologia rotineira para fins de investigação geotécnica em obras civis. 

Este ensaio mede a resistência do solo ao logo da profundidade perfurada. Através do 

ensaio SPT, padronizado no Brasil pela norma NBR-6.484/1980 (ABNT, 1980), tem-se 

o conhecimento do tipo de solo e caracteriza-se sua resistência por meio do parâmetro N 

(número de golpes necessários para a penetração de um amostrador padrão no subsolo), 

bem como a posição do nível da água.  

 

O procedimento para realização do ensaio é bastante simples, com configuração (Figura 

5.4) e metodologia de domínios generalizados na prática geotécnica. A resistência à 

penetração do solo é quantificada por meio do parâmetro SPT (número de golpes para 

que o amostrador padrão penetre 30 cm do solo, após uma penetração inicial de 15 cm).  

 

A Figura 5.5 e a Tabela 5.3 mostram a distribuição das sondagens a percussão, 

realizadas no ano de 2005. Estas sondagens foram realizadas em toda área de influência 

da barragem: praia de rejeitos, aterro, ombreiras e nas margens do reservatório. 
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Figura 5.4 – Esquema do ensaio SPT em sondagens a percussão 

 

 
Figura 5.5 - Planta de localização dos ensaios de SPT na Barragem Forquilha III (2005) 
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Tabela 5.3 – Tabela de coordenadas das investigações SPT 

 
 

Os rejeitos constituem a principal preocupação quanto a estabilidade da barragem. As 

sondagens realizadas neste material, na região da praia, encontrou valores de SPT 

extremamente baixos, em geral inferiores a 2 golpes / 30 cm. No caso dos rejeitos 

presentes abaixo dos diques executados em etapas anteriores, os valores encontrados 

foram mais variáveis, em geral entre 4 e 10 golpes, caracterizando, ainda assim, uma 

compacidade baixa. Esta variação corresponde a um efeito direto das maiores tensões de 

confinamento impostas a maiores profundidades. 

 

Os ensaios de infiltração nos rejeitos não foram feitos em número significativo, gerando 

valores discrepantes variando entre 10–7 cm/s e 10-3 cm/s. Os ensaios de laboratório 

indicaram valores na faixa de 10–5 cm/s, correspondente a um valor médio das 

observações de campo e muito mais coerente com a experiência.  

 

Para os diques de solo silto-argiloso, os valores de SPT encontrados variaram entre 10 e 

20 golpes, caracterizando uma consistência rija. À medida que a profundidade 
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aumentava, os valores tenderam também a aumentar, sendo que alguns valores mais 

baixos encontrados podem ser explicados pela deficiência no processo de compactação. 

Nas ombreiras a jusante da barragem, as sondagens no terreno natural indicaram um 

solo residual silto-argiloso de consistência rija a dura, confirmando as sondagens 

realizadas nos primeiros projetos. 

 

5.4.2 Ensaios de Cone com Medida de Poropressões (CPTU) 

 

Os ensaios de cone com medida de poropressões são utilizados para a determinação 

estratigráfica de perfis de solos, avaliação de propriedades dos materiais investigados e 

previsão da capacidade de carga de fundações (Schnaid, 2000; Gomes et al. 2002a). Os 

ensaios de piezocones constituem atualmente uma das ferramentas mais relevantes em 

termos da investigação geotécnica, sendo sua metodologia e aplicação prescritas no 

Brasil, pela norma NBR 12069/91 (ABNT, 1991). 

  

O ensaio de cone consiste na cravação no terreno de uma ponteira cônica (60° de ápice) 

a uma velocidade constante de 20 mm/s. A seção transversal do cone é de 10 cm2 e a 

área da luva de atrito lateral é de 150 cm2. O equipamento de cravação possui uma 

estrutura de reação e um sistema de aplicação de carga. A penetração é obtida através do 

acionamento contínuo de hastes com comprimento de 1 m, mediante a operação de um 

pistão hidráulico. 

 

À medida que se procede a introdução das hastes no solo, efetua-se, a cada 2 cm de 

profundidade, a aquisição automática das informações de resistência à penetração da 

ponta (qc), resistência por atrito lateral ou local (fs), poro-pressão (u2), utilizando-se um 

elemento poroso de bronze sinterizado, localizado na base do com. 

 

Essas grandezas são medidas com instrumentação de precisão, devidamente calibrada, 

instalada na extremidade inferior do conjunto. Os dados são transmitidos à superfície 

por um sistema de ondas acústicas, eliminando-se qualquer influência do operador no 

ensaio. Um computador coleta, transfere e armazena as informações, podendo-se 

visualizar os resultados em tempo real. 
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O registro contínuo da resistência à penetração permite obter uma descrição detalhada 

da estratigrafia do subsolo, informação essencial à composição de custos de projetos de 

fundações e de geotecnia em geral. Com o ensaio, também é possível avaliar, através de 

correlações, as seguintes características do terreno: estratigrafia, perfil geotécnico, 

coeficiente de adensamento (Ch e Cv), densidade relativa (Dr), resistência não drenada 

(su), ângulo de atrito efetivo de areias (φ'), história de tensões (tensão de pré-

adensamento, OCR), coeficiente de permeabilidade (k), módulo de deformação 

cisalhante (G0) e coeficiente de deformabilidade (mv). 

 

Na Barragem de Forquilha III, foram realizados nove ensaios de CPTU nos rejeitos, 

sendo quatro na região da praia e outros cinco nos rejeitos sobre os diques de solo. A 

Figura 5.6 mostra a posição destes ensaios e a Tabela 5.4 as coordenadas dos mesmos. 

A Tabela 5.5 apresenta os principais parâmetros obtidos nos ensaios (qt -resistência de 

ponta corrigida, uf - poropressão desenvolvida e fs - atrito lateral), em termos de valores 

médios para trechos com uniformidade de resultados.  

 
Figura 5.6 – Planta de localização dos ensaios de CPTU na Barragem Forquilha III 
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Tabela 5.4 – Tabela de coordenadas dos ensaios CPTU 

 
 

Tabela 5.5 - Resultados e parâmetros obtidos por correlações de ensaios CPTU 

CPTU Prof. q  c σ  v
 s  u u  o u  f Δ  u σ’  v

 s  u/σ’  v
 f  s f  s/σ’  v

10-15 211 26 12,3 2,5 9,3 6,8 23,4 0,53 1,4 0,06 
15-18 275 36 15,9 6,5 3,5 -3,0 29,4 0,54 13,4 0,46 
18-20 419 45 25,0 9,0 4,7 -4,3 35,6 0,70 2,2 0,06 
20-23 762 51 47,4 11,5 7,1 -4,4 39,4 1,20 5,1 0,13 

1 

23-24,8 2045 57 132,5 13,9 9,6 -4,3 43,0 3,09 25,6 0,60 
7-12 323 20 20,2 0,0 0,7 0,7 19,6 1,03 1,5 0,08 

12-13 791 27 50,9 1,5 2,5 1,0 25,6 1,99 8,3 0,32 
13-20 214 37 11,8 5,5 10,4 4,9 31,6 0,37 1,7 0,05 
20-24 327 51 18,4 11,0 14,7 3,7 39,8 0,46 3,2 0,08 

2 

24-30 760 63 46,4 16,0 9,2 -6,8 47,3 0,98 8,7 0,18 
0-16 130 20 7,3 6,0 9,0 3,0 14,0 0,52 0,9 0,06 

16-18,5 328 43 19,0 15,3 16,7 1,5 27,9 0,68 2,9 0,10 3 
18,5- 330 49 18,7 18,2 21,8 3,7 31,0 0,60 3,5 0,11 
8-12 310 20 19,3 3,7 0,4 -3,3 16,5 1,17 1,0 0,06 4 

12-15 156 29 8,5 5,2 13,1 7,9 23,8 0,36 4,0 0,17 
7-9 452 13 29,2 1,0 0,2 -0,8 12,3 2,38 5,0 0,41 
9-11 132 16 7,7 2,0 12,8 10,8 13,8 0,56 1,2 0,09 

11-12,4 267 20 16,5 2,7 9,1 6,4 17,4 0,95 2,3 0,13 
5 

12,4-18 281 29 16,8 8,3 11,0 2,7 20,5 0,82 2,3 0,11 
0-4 130 5 8,3 0,0 -0,8 -0,8 5,0 1,67 1,4 0,28 
4-10 75 18 3,8 4,3 11,8 7,5 13,2 0,29 0,8 0,06 

10-15 192 31 10,7 6,8 13,0 6,2 24,5 0,44 1,6 0,07 
15-18 135 41 6,3 8,3 27,9 19,6 33,0 0,19 1,5 0,05 

6 

18-20,2 239 48 12,8 9,4 27,4 18,0 38,4 0,33 2,7 0,07 
0-3 109 4 7,0 0,0 -2,3 -2,3 3,8 1,86 4,1 1,09 
3-8 104 14 6,0 1,5 2,5 1,0 12,3 0,49 0,0 0,00 
8-10 108 23 5,7 5,0 7,8 2,8 17,5 0,33 3,1 0,18 

7 

10-12 254 28 15,1 7,0 6,7 -0,3 20,5 0,74 0,4 0,02 
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Destes valores e das condições do terreno (nível d’água e densidades), foram derivados 

parâmetros representativos do comportamento das camadas ensaiadas, como a 

resistência não drenada (su), o acréscimo de pressões neutras no cisalhamento (Δu), e 

atrito lateral (fs). O atrito lateral (fs) representa a resistência a cisalhamento não drenada 

residual, ou neste caso, a resistência quanto à liquefação. Os valores de fs e su foram 

normalizados para as tensões efetivas verticais nas mesmas profundidades (σ’v), e 

podem ser utilizados, dependendo do critério de ruptura definido, para a realização de 

análises de estabilidade. 

 

A Tabela 5.6 apresenta os valores calculados de coeficientes de adensamento horizontal, 

determinados a partir dos ensaios de dissipação. Apesar destes coeficientes dependerem 

dos índices de rigidez do solo (Ir), assumidos empiricamente, observa-se que a ordem de 

grandeza não varia, situando-se sempre na faixa dos 10-5 m²/s, que são valores 

relativamente altos, traduzindo uma taxa elevada de adensamento dos rejeitos. 

Tabela 5.6 – Determinação dos valores de Ch  

Furo Ensaio 
Prof. do 

Ensaio (m) 

Ch (m2/s) 

(Ir = 50) 

Ch (m2/s) 

(Ir = 500) 

CPTu 1 DPT-01-01 15,00 11,68 x 10-5 36,86 x 10-5 
DPT-02-01 9,91 3,30 x 10-5 10,41 x 10-5 
DPT-02-02 15,01 0,94 x 10-5 2,98 x 10-5 CPTu 2
DPT-02-03 20,02 5,09 x 10-5 16,07 x 10-5 
DPT-03-01 10,03 2,02 x 10-5 6,40 x 10-5 CPTu 3
DPT-03-02 15,02 1,55 x 10-5 4,90 x 10-5 
DPT-04-01 10,02 3,11 x 10-5 9,83 x 10-5 CPTu 4
DPT-04-02 14,02 1,39 x 10-5 4,39 x 10-5 

CPTu 5 DPT-05-02 17,01 0,77 x 10-5 2,45 x 10-5 
DPT-06-01 5,06 1,39 x 10-5 4,41 x 10-5 
DPT-06-02 10,00 3,11 x 10-5 9,83 x 10-5 CPTu 6
DPT-06-03 15,00 5,61 x 10-5 17,70 x 10-5 

CPTu 7 DPT-07-01 6,55 2,17 x 10-5 6,84 x 10-5 
DPT-08-01 10,56 4,45 x 10-5 14,04 x 10-5 
DPT-08-02 15,00 3,74 x 10-5 11,79 x 10-5 CPTu 8
DPT-08-03 19,99 3,78 x 10-5 11,95 x 10-5 
DPT-09-01 5,61 2,54 x 10-5 8,02 x 10-5 CPTu 9 
DPT-09-02 10,61 0,78 x 10-5 2,47 x 10-5 
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5.4.3 Ensaios de Palheta (“Vane Tests”) 

 

O ensaio de palheta tem por objetivo determinar a resistência não-drenada in situ sendo 

comumente utilizado em argilas saturadas (Su), de consistência mole à rija. Utiliza-se 

uma palheta de seção cruciforme que é cravada no terreno e submetida a um torque 

necessário para cisalhar o solo por rotação (Figura 5.7). Designado internacionalmente 

como vane test, o ensaio é padronizado no Brasil pela norma NBR 10905/89 (ABNT, 

1989). 

 

 
Figura 5.7 – Equipamento para ensaio de palheta utilizado em Forquilha III 

 

Após a introdução da palheta no solo, na profundidade desejada, posiciona-se a unidade 

de torque e medição, zeram-se os instrumentos e se aplica imediatamente o torque, com 

uma velocidade de 0,1 a 0,2 graus/segundo. As medições de torque e rotação são 

efetuadas no topo do sistema de hastes. Com base no torque máximo medido, é possível 

determinar a resistência ao cisalhamento não-drenada do solo. A utilização de um 
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dispositivo denominado slip-coupling visa eliminar das leituras qualquer efeito de atrito 

nas hastes que acionam a palheta. 

 

Ao término do ensaio para a obtenção da resistência não-drenada in situ, pode-se 

proceder ainda à obtenção da resistência não-drenada do solo amolgado, o que se 

consegue mediante a execução de 10 voltas rápidas da palheta e reiniciando-se as 

medições. 

 

Como o ensaio é executado com equipamento eletrônico controlado por computador, 

tem-se uma visualização imediata dos resultados, sendo que qualquer anomalia pode ser 

percebida imediatamente, além de se permitir uma grande agilidade na elaboração do 

relatório final. Outra vantagem do equipamento eletrônico é a inexistência de 

interferência humana nos resultados, reduzindo substancialmente a ocorrência de erros 

causados pelo operador. Os resultados obtidos na execução dos ensaios de palheta são o 

gráfico de torque em função da rotação, a resistência não drenada, a resistência 

amolgada e a quantificação do parâmetro relativo á sensibilidade do solo. 

 

Os ensaios de palheta foram realizados na Barragem Forquilha III, conforme Figura 5.8 

e nas coordenadas indicadas na Tabela 5.7. A Tabela 5.8 apresenta o resumo dos valores 

encontrados para estes ensaios. Os valores indicados já se encontram corrigidos em 

função do atrito medido no slip-coupling, definido com base no “patamar” inicial das 

curvas torque versus rotação. Os ensaios foram executados em material silto-arenoso em 

sua maioria. Do ponto de vista de empresa executora In Situ Geotecnia, apesar dos 

ensaios terem sido executados em material drenante, os resultados se mostram 

satisfatório (In Situ Geotecnia, 2005). Na opinião da autora, os resultados encontrados 

não caracterizam o comportamento esperado para o rejeito. 

Tabela 5.7 – Tabela de coordenadas dos ensaios de palheta (Vane Test) 
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Figura 5.8 –Localização dos ensaios de Palheta (Vane Test) na Barragem Forquilha III 

 

Tabela 5.8 – Resistência ao Cisalhamente (Su) 

Furo Profundidade (m) Su inderformado (KPa) 
10,00 54,59
15,00 34,25

VT-01 

20,00 > 96,00* 
7,00 99,70
12,00 28,27
17,00 68,27

VT-02 

22,00 99,87
10,00 33,15
15,00 25,77

VT-03 

20,00 85,77
9,00 42,55VT-04 
14,00 54,37
7,00 176,21
12,00 67,91

VT-05 

17,00 95,15
5,00 16,41
10,00 23,35
15,00 44,83

VT-06 

20,00 78,30
* Alcançado o torque máximo do equipamento (100Nm) 
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5.5 Ensaios de Laboratório 

 

Muitos dos dados utilizados nos projetos até 2004 eram resultados de experiências 

anteriores e de investigações de campo. Existiam poucos resultados de ensaios de 

laboratório realizados especificamente para os materiais utilizados na construção desta 

barragem. Para suprir esta lacuna, em 2005, realizou-se uma campanha complementar 

bastante abrangente. Foram realizados ensaios de caracterização, compactação, 

adensamento e permeabilidade para os rejeitos e solos e para determinação da 

resistência ao cisalhamento, incluindo a possibilidade de desenvolvimento de rupturas 

drenadas e mesmo a liquefação (Tabela 5.9).  

Tabela 5.9 – Quantitativos dos ensaios de laboratório 

Descrição un/cp Quantidade

Limite de consistência (LL + LP) un. 9 

Granulometria completa (peneiramento e sedimentação) un. 29 

Massa específica dos sólidos un. 29 

Teor de umidade natural un. 75 

Densidade natural un. - 

Índices de vazios máximo e mínimo un. 4 

Compactação Proctor normal un. 25 

Adensamento edométrico cp 2 

Ensaios de compressão triaxial: 

Adensados rápidos (CIU) cp 3 

Adensados rápidos saturados (CIU sat) cp 3 

Adensados rápidos anisotrópicos saturados (CAU sat) - cp 14 

Adensados rápidos isotrópicos saturados (CIU sat) - cp 10 

Permeabilidade em câmara triaxial cp 2 

 

Estes resultados subsidiaram de forma mais consistente as características geotécnicas, 

tanto dos rejeitos depositados no reservatório como na região da praia da barragem, 

além dos solos compactados do aterro da barragem e do solo da área definida como a 

área de empréstimo para as próximas etapas de alteamentos. Tais abordagens 

permitiram ainda uma avaliação mais criteriosa da segurança operacional da estrutura e 
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da mesma incorporando os alteamentos futuros, até a cota máxima inicialmente 

projetada. 

 

5.5.1 Ensaios com Amostras de Rejeitos 

 

A Figura 5.9 apresenta a campanha de coleta de amostras superficiais ao longo da praia 

de rejeitos da Barragem de Forquilha III. Para cada amostra coletada na praia, foi 

determinada a porcentagem de sólidos retida nas malhas da peneira 200, a densidade 

dos sólidos, o teor de umidade, a densidade aparente seca e os correspondentes índices 

de vazios (Tabela 5.10). 

 

Tabela 5.10 – Parâmetros físicos dos ensaios em amostras coletadas na praia de rejeitos 

Amostra 
% < # 

200 

Teor  de 

Umidade (%) 

Índice de  

Vázios 

Densidade de 

Sólidos (g/cm3) 

Densidade 

Seca (g/cm3) 

1 60 19,1 0,54 3,41 2,22 
2 48 19,4 0,59 3,43 2,16 
3 56 20,9 0,76 3,60 2,04 
4 36 16,9 0,86 3,99 2,15 
5 44 14,3 0,61 3,74 2,33 
6 66 23,9 0,78 3,47 1,95 
7 70 23,2 0,69 3,27 1,93 
8 47 25,1 0,74 3,42 1,96 
9 52 21,2 0,65 3,60 2,18 

10 68 19,8 0,64 3,39 2,07 
11 62 21,6 0,61 3,35 2,08 
12 52 19,6 0,61 3,49 2,17 
13 54 22,5 0,88 3,96 2,11 
14 68 23,5 0,81 3,52 1,95 
15 71 18,0 0,60 3,56 1,95 
16 70 21,4 0,69 3,57 2,11 
17 71 24,9 0,78 3,73 2,10 
18 25 13,9 1,00 4,52 2,26 
19 37 21,4 1,11 4,36 2,07 
20 53 19,1 0,79 3,89 2,17 
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Figura 5.9 –Localização das amostras coletadas na praia da Barragem Forquilha III 

 

Tabela 5.11 - Resultados dos ensaios de laboratório 

Tipo Deformada Bloco Shelby 

Amostra / Ensaio Am.1 Am.9 Am.14 Am.19 Am.14 Am.19 CPTu 9 

Profundidade (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1-1,5 2-2,5 5-5,5

Argila 7,8 4,1 5,4 6,8   11,7 8,9 10,3 

Silte 36,3 21,6 29,7 27,7   33,9 30,0 47,2 

Areia Fina 55,0 51,2 45,6 43,8   50,6 55,3 41,7 

G
ra

nu
lo

m
et

ria
 

(%
) 

Areia Média 0,9 21,2 18,7 21,2   3,8 0,0 0,8 

γs (g/cm3) 3,275 4,282 4,251 4,163 3,906 3,990 3,452 3,703 3,428

γd (g/cm3) 2,220 2,180 1,950 2,070 2,075 2,026 1,860 2,158 2,295

wot. (%) 12,1 9,3 11,3 11,3      

γdmáx. (g/cm3) 2,087 2,735 2,558 2,605      

γd/γdmáx  (%) 106 80 76 79 81 78    

e 0,54 0,65 0,81 1,11 0,88 0,97 0,83 0,69 0,49 

emáx 1,09 1,02 1,11 1,21      

emin 0,54 0,45 0,59 0,57      

CR (%) 100 65 58 15 44 38    
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Os resultados dos ensaios estão sistematizados acima na Tabela 5.11. Em termos das 

análises granulométricas, as amostras coletadas na praia indicam que os rejeitos 

apresentam frações preponderantes de silte e areia fina. Em 85% das amostras 

(dezessete de um total de vinte amostras), as frações finas, passantes na peneira 200, 

situam-se entre os limites de 45 a 70% (Figura 5.10). Este comportamento pode ser 

explicado pela prática do lançamento sub-aquático do rejeito pelos espigotes localizados 

na crista da barragem. 

 

As relações entre densidades secas de campo e máximas dos ensaios Proctor Normal em 

laboratório mostraram valores próximos a 80%, com um ensaio indicando valor superior 

a 100%. Para efeito comparativo, foram obtidos valores para as compacidades relativas, 

a partir dos valores dos índices de vazios de campo, encontrados nos ensaios de índices 

de vazios máximos e mínimos. A faixa de valores encontrada variou entre 15 e 100%, 

com valores intermediários em torno de 40 e 60%.  

 

Os resultados dos ensaios de adensamento e de permeabilidade realizados em amostras 

moldadas a partir da coleta de blocos a 0,5m de profundidade na praia de rejeitos estão 

apresentados na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 - Resultados de ensaios de laboratório de adensamento e permeabilidade 

Adensamento Local 

(Bloco) 

Profundidade 

(m) CC1 CC2 

Permeabilidade 

k(x10-5 cm/s) 

Bl. 14 0,5 0,082 0,139 3,28 

Bl. 19 0,5 0,047 0,110 5,88 

 

CC1 – índice de compressão (1,25 a 10,0 t/m3) 

CC2 – índice de compressão (10,0 a 160,0 t/m3) 

k – coeficiente de permeabilidade 
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Figura 5.10 – Análises granulométricas das amostras de rejeitos
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Os ensaios de adensamento tiveram as resultados expressos em termos de índices de 

compressão (relação de compressibilidade expressa em função dos logaritmos dos 

acréscimos de tensões), determinados para faixas de tensões de 1,25 até 10,0 kPa e 

superiores a este valor (tensões até 160,0 kPa). Observa-se, dos resultados, um aumento 

da compressibilidade dos rejeitos para as tensões maiores; porém, os valores resultantes, 

pouco maiores que 0,1, são ainda muito baixos. Entretanto, os índices de vazios 

correspondentes a primeira faixa de tensões estão abaixo de 0,7, bem menor que os 

índices de vazios determinados pelos ensaios triaxiais sobre as mesmas amostras (0,9 a 

1,0). Baseando-se nas observações acima descritas, a autora conclui que como o 

fenômeno ocorreu para os dois blocos, esta situação deve ter sido resultado de um 

manuseio inadequado das amostras, não refletindo, portanto, as condições efetivas da 

compressibilidade dos rejeitos. 

 

Os ensaios de permeabilidade apresentaram coeficientes na faixa de 10-5 cm/s. Estes 

valores estão, pelo menos, uma ordem de grandeza inferior aos valores esperados, 

baseando-se nas características granulométricas das amostras. Duas possibilidades 

podem explicar este resultado: estimativa de valores muito baixos para os índices de 

vazios das amostras (semelhantes aos determinados para os ensaios de adensamento) ou 

influência específica da fração argilosa presente nas amostras. 

 

Os resultados dos ensaios triaxiais estão apresentados na Tabela 5.13, compreendendo 

ensaios não drenados, adensados isiotopica e anisotropicamente (neste caso, com uma 

relação de tensões horizontais e verticais efetivas σ’h / σ’v de 1:2). 

 

Para as amostras indeformadas, foram obtidos parâmetros de resistência drenada φ’ 

variando entre 36º e 41°, com intercepto de coesão nula. As resistências não drenadas 

das amostras em bloco foram expressas em função das tensões efetivas verticais de 

adensamento, resultando valores de 0,53 e 0,59. Estes valores comparam-se, de forma 

desfavorável, em relação aos correspondentes dos ensaios CPTU, onde a média 

encontrada foi igual a 0,75 e favoravelmente em relação aos resultados dos ensaios de 

palheta, cuja média foi de 0,29.  
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No caso das amostras tipo shelby, o comportamento observado nestes ensaios foi 

tipicamente dilatante, com tendência às resistências não drenadas igualarem ou mesmo 

superarem às correspondentes resistências drenadas. É possível que o processo de 

amostragem tenha contribuído para reduzir os índices de vazios, pois foram estimados 

alguns valores muito baixos destes parâmetros. Mesmo no caso das amostras em bloco, 

não se observou a tendência de redução acentuada de resistência não drenada, que 

caracterizaria o processo de liquefação, e por esse motivo, os respectivos valores (su/σv’ 

residual) não foram incluídos na tabela. 

 

Tabela 5.13 - Resultados dos ensaios triaxiais 

Triaxiais CIU/CAUSAT 
Local Prof. (m) γd/γdmáx. ec 

CR 

(%) c’ ϕ’ c ϕ (º) su/σ’v su/σ’v 

1-1,3 91 - - 2,8 30 3,9 24 - - SP 11 

(aterro) 1,7-2 95 - - 2,2 30 8,0 15 - - 

Bl. 14 0,5 81 - 44 0 39 - - 0,59 - 

Bl. 19 0,5 78 - 38 0 38 - - 0,53 - 

0,5 70 1,12 - - - - - 0,39 0,23 

0,5 75 1,01 - - - - - 0,30 0,14 

0,5 80 0,89 - - - - - 0,23 0,10 

0,5 85 0,82 - - - - - 0,28 0,12 

Am.14 

(corpos 

de prova 

moldados) 
0,5 90 0,74 - - - - - 0,36 0,21 

0,5 70 1,05 - - - - - 0,36 0,21 

0,5 75 0,95 - - - - - 0,35 0,29 

0,5 80 0,80 - - - - - 0,28 0,13 

0,5 85 0,78 - - - - - 0,33 0,19 

Am.19 

0,5 90 0,71 - - - - - 0,40 0,21 

1-1,5 - - - 0 37 - - - - 

2-2,5 - - - 0 36 - - - - CPTU 9 

5-5,5 - - - 0 41 - - - - 
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Foram feitas ainda duas séries de ensaios com amostras moldadas, retiradas dos mesmos 

locais em que foram retirados os blocos. A moldagem foi feita com graus de 

compactação variando de 70% a 90%, com o intuito de se estabelecer uma relação entre 

os índices de vazios e as resistências não drenadas.  

 

Observa-se que os valores de pico apresentam maiores valores tanto para os graus de 

compactação máximos, como para os mínimos, ocorrendo valores menores da 

resistência normalizada para graus de compactação intermediários, em torno de 80%. 

No geral, os valores foram pouco maiores que aqueles obtidos nos ensaios de palheta, 

situando-se, porém, bem abaixo dos resultados obtidos para as amostras indeformadas. 

O potencial da susceptibilidade a liquefação, caracterizado por resistências residuais 

apresentando valores próximos à metade dos valores das resistências de pico, foi 

constatado nos ensaios com amostras moldadas. Comparando-se aos resultados obtidos 

nos ensaios de palheta, as resistências residuais resultantes foram consideravelmente 

maiores. 

 

Com a análise criteriosa dos dados até aqui encontrados nos ensaios e investigações 

realizados, a autora pode afirmar que a disposição dos rejeitos na praia, de forma sub-

aquática, como é realizada na Barragem Forquilha III, não contribui para a melhoria de 

suas propriedades de engenharia nos locais adequados, principalmente devido a 

acumulação de rejeitos finos e fofos na zona estrutural da barragem. Os resultados 

encontrados nos ensaios mostram correlações diretas entre faixas granulométricas e 

densidades de sólidos, com as distâncias dos pontos de lançamento de rejeitos, feito por 

meio de espigotes, que descarregam a polpa de rejeitos próximo aos diques, na 

extremidade de jusante da praia. A forma relativamente concentrada de lançamento dos 

rejeitos favorece a criação de zonas secundárias de deposição, fazendo com que os 

materiais mais finos e menos densos se acumulem na parte central da praia, o que não é 

normal. Outro resultado não esperado é quanto aos índices de vazios. Os valores 

maiores estão concentrados na região do lado direito da praia (sentido hidráulico) e 

menores do lado oposto. O esperado era que o material mais saturado apresentasse 

maior número de vazios. 
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A empresa Geoconsultoria (Geoconsultoria S/C, 2006) utilizou os ensaios realizados 

para inferir parâmetros geotécnicos médios para os rejeitos depositados no reservatório 

da Barragem de Forquilha III, baseando-se em valores médios. Densidade seca: 2,11 

g/cm3; 

• Índice de vazios: 0,74; 

• Densidade dos sólidos: 3,66 g/cm3; 

• Teor de umidade natural: 20,5%; 

• Densidade natural: 2,54 g/cm3; 

 

A autora questiona aqui a veracidade de se adotar valores médios para parâmetros como 

o índice de vazios, já que a variabilidade de seus valores ocorreu principalmente em 

função da posição da amostra na praia de rejeitos, provocada pelo lançamento sub-

aquático do rejeito. Neste sentido, tendo uma visão mais otimista, seria melhor adotar 

um valor mais característico do material, ou então, optar-se por uma visão mais 

pessimista adotando o valor mínimo encontrado. 

 

5.5.2 Ensaios com Amostras de Solo 

 

Os dois blocos de solo retirados do aterro indicaram a presença de um material silto- 

argiloso, com pouca areia. O teor de umidade ótimo situou-se próximo a 26% e a 

densidade aparente seca máxima da ordem de 1,46 g/cm3. É interessante observar que 

os ensaios para determinação dos graus de compactação resultaram, respectivamente, 

91% e 95%, inferiores aos mínimos normalmente especificados em projetos. 

 

Foram realizados ensaios triaxiais em amostras do solo na umidade natural do aterro e 

com saturação. No primeiro caso, em termos de tensões efetivas, resultaram parâmetros 

c’=2,8 kPa e φ’=30°. No segundo caso, a coesão baixou para 2,2 kPa, mantendo-se o 

mesmo ângulo de resistência de cisalhamento. Estes valores estão concordantes com 

aqueles adotados no projeto da barragem. 

 

A Figura 5.10 apresenta os resultados dos ensaios de compactação resultantes da 
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pesquisa da área de empréstimo (densidade seca máxima e teor de umidade ótimo), 

visando a execução de alteamentos futuros. Observa-se que a umidade ótima variou 

entre 21% e 40%, indicando materiais de plasticidade elevada. 

 

A Figura 5.11 relaciona as umidades in situ com as ótimas. Neste gráfico, verifica-se 

que a maior parte das amostras ensaiadas da área de empréstimo apresenta-se com 

teores acima do ótimo, o que constitui uma dificuldade importante a ser considerada nos 

procedimentos de compactação dos aterros, quando da execução dos alteamentos 

futuros previstos. 
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Figura 5.11 – Ensaios de compactação e umidade em área de empréstimo
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Figura 5.12 – Relação entre umidades in situ e umidades ótimas
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6. INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA BARRAGEM 

 

6.1 Introdução 

 

A instalação da instrumentação da Barragem de Forquilha III iniciou-se já na primeira 

etapa de sua construção. Os projetos de instrumentação desenvolvidos e implantados 

sempre se ativeram à medição de recalques e deslocamentos e dos níveis de água no 

interior do maciço. Para isto foram instalados tassômetros, piezômetros tipo Casagrande 

(PZ’s), medidores de nível d’água (MN’s e INA’s e marcos topográficos nas ombreiras. 

Os piezômetros elétricos (PZE’s) foram planejados para monitoramento do 

comportamento da barragem e subsidiar os estudos finais para viabilização dos últimos 

alteamentos. 

 

A análise conjunta dos dados de monitoramento relativos às medições dos níveis de 

água no interior do maciço e das deformações permite a avaliação do desempenho da 

barragem e da sua segurança global. Adicionalmente, como auxiliar a interpretação dos 

dados piezométricos da barragem, utiliza-se também os dados pluviométricos regionais, 

réguas para medição de nível de água no reservatório, medidores de vazão do dreno de 

fundo e medidores de vazões dos drenos horizontais nas suas várias bermas. 

 

Historicamente, porém, o acompanhamento topográfico e a leitura dos tassômetros não 

são realizados rotineiramente. O monitoramento limita-se às leituras e à interpretação 

periódica dos níveis piezométricos no interior do depósito de rejeitos, no maciço, no 

tapete horizontal e na fundação. O objetivo principal deste controle é a verificação da 

eficiência dos dispositivos de drenagem interna, através do acompanhamento da posição 

da linha freática e aferição do desempenho geotécnico da barragem. A manutenção dos 

níveis piezométricos dentro dos limites de segurança prescritos e a manutenção da praia 

mínima determinada em projeto são determinantes na estabilidade da estrutura.   

 

O desenvolvimento do programa de instrumentação geotécnica é condicionado à 

implantação das etapas de alteamento seqüenciais da barragem pelo método de 
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montante sobre a praia de rejeitos. Para cada piezômetro instalado, os níveis de 

normalidade, atenção e de alerta foram definidos. Inicialmente, os níveis de segurança 

global de referência foram definidos com base em valores iguais ou superiores a 1,3 

para normalidade, valores entre 1,3 e 1,15 para atenção e menores que 1,15 para 

emergência.  

 

A partir do segundo alteamento os indicadores dos níveis de segurança foram alterados 

buscando-se, assim, operar em uma linha mais confortável. Definiu-se, então, adotar um 

valor de coeficiente de segurança global para todas as situações de carregamento, como 

igual ou superior a 1,5 para o nível de normalidade, entre 1,5 e 1,3 para o nível de 

atenção e inferior a 1,3 para o nível de alerta (Tabela 6.1). 

Tabela 6.1 - Intervalos de segurança adotados para a Barragem Forquilha III 

Nível Critério inicial Critério Atual 

Normal FS >1,3 FS >1,5 

Atenção 1,3 > FS > 1,15 1,5 > FS > 1,3 

Alerta FS < 1,15 FS < 1,3 

* a partir do segundo alteamento da barragem 

6.2 Histórico da Instalação da Instrumentação 

 

Para a realização deste trabalho, tornou-se necessário fazer previamente um 

levantamento e avaliação da instrumentação instalada. Este levantamento foi realizado 

pela equipe interna da Vale, sob a orientação da autora deste trabalho. 

Cronologicamente a instalação da instrumentação ocorreu sempre em conjunto à 

implantação de etapa construtiva ou em situações que demandassem um monitoramento 

específico. Os tassômetros e marcos topográficos existentes foram instalados na 

construção do dique inicial, mas como historicamente não são lidos de forma rotineira, 

estes registros não foram incorporados nas presentes análises.  

 

A instalação da primeira série de doze piezômetros ocorreu após a conclusão da obra do 

dique inicial, em janeiro de 2001. Em maio de 2001, para monitorar o aparecimento das 

surgências de água na ombreira direita, após a fase de enchimento do reservatório, 
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foram instalados mais seis piezômetros de célula aberta e doze medidores de NA 

(Tecnosolo, 2000).  

 

Posteriormente, mas ainda antes do alteamento seguinte, foram instalados mais doze 

medidores de nível d’água em baixa profundidade, para monitorar a percolação de água 

pelas ombreiras. No ano de 2002, foi desenvolvido o projeto executivo e implantada a 

obra do primeiro alteamento da barragem. Além dos dez piezômetros previstos neste 

projeto, instalados dois a dois na região da ombreira direita, ombreira esquerda e 

baixada, foram instalados outros nove instrumentos, totalizando o acréscimo de 

dezenove piezômetros abertos nesta etapa (Golder, 2002).  

 

Em 2003, após a obra de implantação do segundo alteamento, mais vinte e três 

piezômetros foram instalados, localizados tanto no novo maciço construído, como nos 

maciços das fases anteriores (Tecnosolo, 2004). Na primeira fase do terceiro 

alteamento, projetada e concluída em 2004, não foram instalados novos instrumentos 

(Golder, 2004b). Os últimos instrumentos instalados foram no final do ano de 2005 e 

início do ano de 2006, após a conclusão da segunda fase desta etapa. Desta vez, foram 

instalados também piezômetros elétricos para monitoramento da praia de rejeitos, 

fundação do próximo alteamento (Geoconsultoria S/C, 2005c). Os dados de instalação 

dos piezômetros e medidores de nível de água são apresentados em detalhes no Anexo I 

deste trabalho. 

 

6.3 Aferição Prévia da Instrumentação da Barragem 

 

Com o levantamento de todos os instrumentos instalados para monitoramento, à 

exceção dos dados dos tassômetros e dos marcos topográficos, foram sistematizados os 

dados dos medidores de NA e dos piezômetros para a análise do comportamento da 

barragem. 

 

Foi necessário, então, proceder-se previamente a aferição dos piezômetros de célula 

aberta e dos medidores de nível d’água, para, em seguida, estabelecer-se à comparação 

dos dados de projeto com os dados históricos levantados no campo. As leituras 
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realizadas foram organizadas de forma cronológica e, em caso de dúvidas, confirmadas 

pelos registros originais. Com a organização destes dados, algumas incoerências entre 

os dados de instalação e de leitura ficaram evidentes. Em alguns casos, as cotas de 

fundo dos medidores estavam superiores às leituras realizadas em campo 

(Geoconsultoria S/C, 2005c). 

 

Tornou-se imperativa, então, a aferição dos dados dos instrumentos instalados. Para a 

aferição dos dados, a autora pesquisou nos relatórios de projeto e inspeções existentes, 

alterações ocorridas após a instalação do instrumento. As diferenças detectadas foram, 

basicamente, resultado de alterações necessárias devido às obras de alteamento, como, 

por exemplo, alteração da cota de topo, sendo todas devidamente levantadas durante o 

detalhamento do projeto executivo das etapas. 

 

Na seqüência dos trabalhos, executou-se um abrangente levantamento em campo dos 

dados cadastrais. Em abril de 2005, foram realizados os levantamentos topográficos das 

cotas de topo e das coordenadas geográficas de localização e cálculo da cota de fundo 

de cada medidor, mediante a diferença da cota de topo e do comprimento do tubo, lido 

com o medidor de nível d’água. Esta metodologia foi aplicada a toda a instrumentação 

instalada até à época (Geoconsultoria S/C, 2005c). A Figura 6.1 ilustra o projeto básico 

de um piezômetro, com a posição das cotas de referência de cada instrumento.  

 
Figura 6.1 – Projeto básico dos piezômetros instalados na Barragem Forquilha III  
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6.4 Seções Típicas de Instrumentação 

 

Para uma melhor avaliação do comportamento da barragem, principalmente quanto à 

estabilidade, e a garantia de conclusão dos alteamentos previstos até a cota final 

(1.154,0m), todos para montante, foram definidas oito seções típicas para análise 

(Geoconsultoria S/C, 2005c).  

 

A localização das seis seções mais representativas e dos instrumentos instalados nestas 

seções esta representada na Figura 6.2 e na Tabela 6.2. As figuras de 6.3 até 6.8 

mostram os detalhes típicos de cada uma destas seções. A definição destas seções foi 

importante para avaliar os resultados das leituras dos instrumentos ao longo dos anos de 

forma conclusiva.  

 

 
Figura 6.2 – Mapa de seções e instrumentação da Barragem Forquilha III  
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Tabela 6.2 - Distribuição dos instrumentos por seção instrumentada da barragem 

Seção nº Berma Seção nº Berma Seção nº Berma 
INA-01 1130 PZ-209 1130 PZ-006 1094 

PZ-101 1123 PZ-210 1130 PZ-11 1104 

PZC-01 1130 PZ-37 1123 PZ-12 1104 

PZC-02 1123 PZ-38 1123 PZ-203 1130 

A 

PZC-10 1130 PZ-44 1113 PZ-204 1130 

INA-02 1130 PZ-44A 1113 PZ-33 1123 

INA-04 1137 PZC-06 1123 PZ-34 1123 

M-25 1113 PZC-08 1130 PZC-03 1130 

M-26 1104 

C 

PZC-09 1130 

H 

PZC-12 1130 

PZ-1 1113 PZ-211 1130 M-19 1104 

PZ-2 1113 PZ-212 1130 M-24 1113 

PZ-205 1130 PZ-39 1123 PZ-002 1113 

PZ-206 1130 PZ-40 1123 PZ-005 1104 

PZ-3 1094 PZ-42 1113 PZ-007 1094 

PZ-35 1123 PZ-42A 1113 PZ-10 1113 

PZ-36 1123 PZ-43 1113 PZ-102 1123 

PZ-4 1094 PZ-43A 1113 PZ-16 1094 

PZC-04 1123 PZC-07 1130 PZ-207 1130 

PZC-05 1130 

D 

PZC-16 1137 PZ-208 1130 

B 

PZC-14 1130 F PZC-13 1137 PZ-5 1113 

INA-03 1130 PZ-201 1130 PZ-6 1113 

M-20 1104 PZ-202 1130 PZ-7 1104 

M-21 1113 PZ-31 1123 PZ-8 1104 

M-22 1113 PZ-32 1123 PZ-9 1113 

M-23 1113 PZ-45 1123 PZC-15 1130 

PZ-003 1113 PZ-45A 1123 

I 

PZC-20 1123 

PZ-103 1123 

G 

PZ-45B 1123 J PZ-41 1130 

PZ-13 1113 PZ-001 1113 OD* M-29 1113 

PZ-14 1113 M-27 1113 PJ* M-30 1082 

PZ-15 1104 M-28 1104 PJ* M-30A 1082 

PZ-17 1113   OD = Omb. direita 

C 

PZ-18 1113 

H 

PZ-004 1104 PJ = Pé de jusante 
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Figura 6.3 – Detalhe da seção A  

 
Figura 6.4 – Detalhe da seção B 
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Figura 6.5 – Detalhe da seção C 

 
Figura 6.6 – Detalhe da seção D 
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Figura 6.7 – Detalhe da seção E 

 
Figura 6.8 – Detalhe da seção J  
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6.5 Resultados do Monitoramento 

 

Para subsidiar as análises do comportamento geotécnico da barragem, procedeu-se a um 

trabalho preliminar de sistematização e integração de todos os dados da instrumentação, 

por meio de planilhas e gráficos, com base nas leituras mensais e aferições realizadas 

em campo. Os registros estendem-se até outubro/2006, e todos os dados existentes até 

esta data foram considerados.  

 

6.5.1 Piezômetros e Medidores de NA 

 

Esta sistematização dos dados, para os piezômetros e os medidores de nível d’água 

instalados na barragem (Figura 6.9), é ilustrada pelas Figuras 6.10 a 6.14, que 

apresentam as leituras dos instrumentos instalados nas seções A, B, C, D e J da 

barragem ao longo do tempo, correlacionadas aos respectivos registros relativos à 

posição do nível d’água do reservatório e às precipitações mensais coligidas na área da 

barragem. 

 

 
Figura 6.9 – Piezômetro instalado na Barragem Forquilha III 
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Figura 6.10 - Seção A: Dados da instrumentação com NA reservatório e pluviometria 

 

 

Figura 6.11 – Seção B: Dados da instrumentação com NA reservatório e pluviometria 
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Figura 6.12 – Seção C: Dados da instrumentação com NA reservatório e pluviometria 

 

 
Figura 6.13 – Seção D: Dados da instrumentação com NA reservatório e pluviometria 
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Figura 6.14 – Seção J: Dados da instrumentação com NA reservatório e pluviometria 

 

6.5.2 Piezômetros Elétricos 

 

 
Figura 6.15 – Piezômetro elétrico instalado na praia de Forquilha III 
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Em 2006, com o intuito de se fornecer subsídios para os estudos desenvolvidos para se 

avaliar o comportamento do material de fundação dos alteamentos (praia de rejeitos), 

foram instalados 12 piezômetros elétricos (Figura 6.15) ao longo da praia do terceiro 

alteamento e na crista de cota 1.137,0 m (Geoconsultoria S/C, 2005a). Estes 

instrumentos foram instalados principalmente por permitir um rápido tempo de resposta 

nas leituras. Os registros correspondentes a estes medidores estão sistematizados na 

Figura 6.16. 

 
Figura 6.16 – Leituras dos piezômetros elétricos da Barragem Forquilha III  

 

6.5.3 Medidores de Vazão 

 

Historicamente, as leituras de vazão dos drenos instalados na Barragem de Forquilha III 

(Figura 6.17) não eram realizadas com freqüência. Para se obter dados que subsidiasse 

estudos mais aprofundados sobre o comportamento da barragem, a partir do ano de 

2006, estas leituras começaram a ser realizadas dentro de uma rotina de monitoramento 

(Geoconsultoria S/C, 2006).  Os resultados destas leituras são apresentados na Figura 

6.18. 
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Figura 6.17 – Medidor de vazão do dreno de fundo da Barragem Forquilha III 

 

 
Figura 6.18 – Leituras dos medidores de vazão instalados na Barragem Forquilha III 

 

É possível observar que vários drenos apresentaram-se sempre secos, enquanto outros 

tiveram pouca variação nos valores das vazões percoladas. Porém, algumas variações 

maiores podem ser atribuídas a erros de leituras ou mesmo a situações específicas 

relacionadas à praia de rejeitos no período das leituras. A autora conclui aqui que os 

drenos estão funcionando de forma perfeita, dentro do esperado pelos projetos 

executivos. 
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6.5.4  Freqüência das Leituras e Medições 

 

Analisando-se os gráficos individuais dos instrumentos (Anexo II), bem como os 

gráficos das leituras e medições por seção de monitoramento, constatou-se uma série de 

falhas ou ausências de leituras em alguns períodos, quase sempre não justificadas nos 

registros disponíveis. Outro fato perceptível é que alguns PZ’s e INA’s (ou MN’s) são 

muito rasos e têm se mantidos secos há vários meses ou apresentando leituras pouco 

consistentes, e não contribuindo nas análises do comportamento da barragem.  

Tabela 6.3 – Proposta de períodos de freqüência de leituras dos instrumentos 
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Diante disto, conclui-se que as freqüências de leituras e medições de alguns 

instrumentos podem e devem ser otimizadas dentro da rotina de monitoramento, ao 

passo que, no caso de alguns instrumentos, devem ser simplesmente descartadas, sem 

comprometer os resultados obtidos e esperados. Neste contexto, a Tabela 6.3 apresenta 

uma sugestão da periodicidade a ser aplicada para a realização das futuras leituras da 

instrumentação (Geoconsultoria S/C, 2006).  

 



 86

7. ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

 

7.1. Análises Preliminares 

 

Quando do desenvolvimento do Projeto Executivo do Dique Inicial, foram realizadas 

várias análises de estabilidade pela empresa projetista, considerando-se a geometria 

final projetada naquele momento, isto é, até a cota 1.154,0 m (Tecnosolo, 1999b). Estas 

análises foram realizadas com base nas informações da época e foram utilizadas para 

subsidiar uma decisão quanto a viabilidade da estrutura.  

 

Para a realização destas análises, foram definidas duas seções: a Seção A na região de 

baixada correspondente à seção de máxima altura (Figura 7.1) e a Seção B, na ombreira 

direita (Figura 7.2), com fundação aproximadamente na cota 1.097,0 m. Nestas análises, 

foram utilizados o método de Spencer e o programa computacional UTEXAS-3. Os 

resultados destas análises são descritos e discutidos nos itens subseqüentes. 

 

7.1.1. Condições de Carregamento 

 

Nesta fase do projeto, quando nem mesmo o projeto executivo do Dique Inicial da 

Barragem Forquilha III estava concluído, as condições de carregamento analisadas 

foram as seguintes: 

• Final de construção. 

• Operação, com piezometria referente à drenagem eficiente. 

• Operação, com piezometria para o caso de drenagem ineficiente. 

 

Para a fase final de construção, a análise considerou que as poropressões geradas 

durante a construção da barragem não seriam dissipadas. Estas poropressões foram 

estimadas com base em um valor constante do parâmetro ru adotado para a barragem. O 

talude analisado foi o de montante, com maior declividade, por representar as condições 

mais desfavoráveis para este tipo de solicitação. 
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Figura 7.1 - Seção A (baixada) das análise de estabilidade para situação final (Tecnosolo, 1999b) 
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Figura 7.2 - Seções B (ombreira) das análises de estabilidade para situação final (Tecnosolo, 1999b) 
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Para a fase de operação, as análises consideraram as poropressões existentes no maciço 

pelo fluxo inerente ao sistema operacional de deposição de rejeito, sendo estimadas a 

partir de linha piezométrica coincidente com o nível d’água. Neste caso, foram 

estimadas duas situações piezométricas: 

• Funcionamento normal de dispositivos de drenagem interna; 

• Situação de operação normal na configuração de alteamento final (cota 1.154,0 

m) para as duas seções de análise (ombreira e baixada), considerando-se uma 

linha piezométrica no maciço associada à existência de praia com 50,0 m de 

extensão e situada no nível final de alteamento. 

 

7.1.2.  Parâmetros Geotécnicos de Análise 

 

Os parâmetros geotécnicos adotados nas análises de estabilidade acima mencionadas 

estão apresentados na Tabela 7.1. Estes parâmetros foram baseados em ensaios 

geotécnicos de campo e laboratório realizados pelas empresas projetistas, correlações 

com SPT executados durante as pesquisas da área e experiências anteriores, inclusive 

em alteamentos efetuados nas barragens pré-existentes para a disposição de rejeitos 

(Barragens Forquilha I e II) localizadas na Mina de Fábrica. 

Tabela 7.1 - Parâmetros geotécnicos adotados (Tecnosolo, 1999b) 

Material γ (kN/m3) φ’ c’ (kPa) ru 

Rejeito Lançado 21,0 33º 0 - 

Solo Argiloso Compactado 19,0 30º 10,0 0,10 a 0,15

Fundação - Colúvio 17,0 24º 10,0 - 

Fundação - Solo Residual 18,0 30º 5,0 - 

 

7.1.3.  Metodologia e Critérios de Análise 

 

As análises de estabilidade nesta fase do projeto foram realizadas pelos princípios de 

equilíbrio limite, considerando-se um mecanismo de ruptura circular. Como já 

mencionado anteriormente, adotou-se o método de Spencer e o programa computacional 

UTEXAS-3. Este programa permite o cálculo de superfícies potenciais de ruptura, as 
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quais podem ser especificadas individualmente ou mesmo determinadas por pesquisa 

automática; o programa permite ainda a consideração ou não de condições drenadas de 

carregamento e diferentes opções para entradas dos dados das poropressões. 

 

Nas análises realizadas, as poropressões foram estimadas com base na definição de uma 

linha piezométrica para a situação de operação, com parâmetro ru constante para a 

situação de final de construção. Todas as análises foram realizadas em termos de 

tensões efetivas, mesmo na condição de final de construção. Nas análises para os 

períodos de operação, os níveis d’água considerados foram os correspondentes às 

condições normais de drenagem interna e para condições francamente desfavoráveis, ou 

seja, admitindo-se uma possível ineficiência dos dispositivos de drenagem interna. 

 

Nas análises de longo prazo para alteamento final, foi considerada a linha piezométrica 

no maciço da barragem associada ao rebaixamento induzido pela praia dos rejeitos 

depositados, admitida como possuindo uma extensão de 50,0 m. Para as análises, foram 

considerados os seguintes fatores de segurança admissíveis: 

• Dique inicial (cota 1.113,0 m): 

o Final de Construção: 1,30 

o Operação: Piezométrica normal: 1,50 

         Piezométrica desfavorável: 1,20 

• Alteamento final (cota 1.154,0 m): 

o Operação: 1,50 

 

7.1.4 Resultados das Análises 

 

O resumo das análises de estabilidade realizadas para as seções A e B, para as diferentes 

condições de carregamento consideradas, são apresentadas na Tabela 7.2. Os valores de 

fator de segurança apresentados correspondem aos mínimos obtidos em pesquisa de 

superfícies potenciais circulares.  

 

As Figuras 7.3 a 7.6 apresentam as superfícies críticas obtidas para as diferentes 
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análises. A consideração de superfícies de ruptura poligonais de ruptura resultou em 

maiores valores para os coeficientes de segurança da barragem. 

Tabela 7.2 - Resultados das análises de estabilidade realizadas para as seções A e B, 

para diferentes condições de carregamento (Tecnosolo, 1999b) 

Situação 
Talude de 

Análise (V:H) 
Condição 

Drenagem 

Interna 
Local FS 

Montante 1:2,2 Final de 
construção 

- 1,32

Eficiente 1,69
Jusante 1:2,3 

(c/ bermas) 
Operação 

normal 
Deficiente 

Leito do 
Rio 

(Seção A) 

1,24

Dique Inicial (cota 

1.113,5 m) 

 

Montante 1:2,2 Final de 
construção 

- 1,37

Eficiente 1,56
Jusante 1:2,3 

(c/ bermas) 
Operação 

normal 
Deficiente 

Ombreira 
(Seção B) 

1,49

Eficiente 
Leito do 

Rio (Seção 
A) 

1,48

Alteamento Final 

(cota 1.154,0 m) 

Jusante 1:2,3 

(c/ bermas) 
Operação 

normal 
Eficiente Ombreira 

(Seção B) 
1,46
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Figura 7.3 - Análise de estabilidade da seção A -  Final de construção do Dique Inicial (Tecnosolo, 1999b) 
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Figura 7.4 - Análise de estabilidade da Seção A – Etapa de Operação do Dique Inicial (Tecnosolo, 1999b) 
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Figura 7.5 – Análise de estabilidade da Seção A - Final de construção - Operação normal (Tecnosolo, 1999b) 
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Figura 7.6 - Análise de estabilidade da Seção B – Final de construção - Operação normal  (Tecnosolo,1999b)
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7.2. Análises de Estabilidade Complementares 

 

Em 2004, conforme já mencionado, em conformidade à implantação do projeto do 

terceiro alteamento, foram realizados estudos mais detalhados e criteriosos das 

condições de estabilidade da barragem. Estes estudos subsidiaram os projetos para a 

continuidade dos alteamentos até a cota final projetada para a Barragem Forquilha III 

(1.154,0 m), no contexto da alternativa de alteamento para montante, para satisfazer, em 

tempo hábil, as necessidades operacionais de disposição dos rejeitos gerados na planta 

industrial. 

 

Na concepção de alteamentos para montante, a estabilidade torna-se o foco principal das 

análises e das avaliações do comportamento geotécnico da estrutura. Estruturas alteadas 

para montante exigem cuidados especiais, não apenas no que se relaciona ao projeto e à 

construção dos maciços de alteamento, mas especialmente no que diz respeito à 

operação do reservatório. A necessidade de adoção destes cuidados é evidenciada nos 

estudos abordados nos itens subseqüentes deste trabalho. 

 

7.2.1.   Definição da Nova Concepção da Barragem 

 

Apesar da cota final da Barragem Forquilha III ter sido mantida no mesmo valor 

proposto originalmente, as etapas de alteamento foram revistas conforme exposto no 

Capítulo 3 deste trabalho. Fez-se necessário, então, complementar as análises prévias da 

estabilidade para a barragem, considerando-se as novas geometrias dos alteamentos. 

  

Para estas novas análises de estabilidade, foi utilizado o método de Bishop Modificado 

por meio do programa computacional SLIDE, admitindo-se dois cenários principais: a 

barragem parcialmente implantada até a primeira fase do terceiro alteamento, ou seja, 

cota 1137,0 m, e a situação de construção final, com a barragem na cota 1.154,0m. A 

Figura 7.7 mostra esquematicamente a posição das seções definidas na barragem, sendo 

a Seção B a mais representativa para fins das análises realizadas nestes estudos 

(Geoconsultoria S/C, 2006). 
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Figura 7.7 – Localização das seções das análises para a Barragem Forquilha III 

(Geoconsultoria S/C, 2006) 

 

7.2.2.   Análises de Estabilidade para a Barragem Parcial 

 

Nesta abordagem, as análises compreenderam a condição da barragem implantada até a 

primeira fase do terceiro alteamento, ou seja, com sua construção até a cota 1.137,0 m 

(análises para a Seção B). As análises englobaram três diferentes critérios: 

• Análises em condições drenadas; 

• Análises em condições não drenadas com resistências de pico; 

• Análises em condições não drenadas com resistências residuais (liquefação). 

 

Em condições drenadas, as poropressões são aquelas resultantes apenas das condições 

de percolação da água ao longo do maciço. Neste critério, são adotados os parâmetros 

efetivos de resistência dos solos – designados como c’ e φ’ - e as poropressões de 

percolação são tomadas diretamente das leituras piezométricas efetuadas a partir das 

seções instrumentadas da barragem.  
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Estas leituras corresponderam ao período em que não era deixada praticamente 

nenhuma extensão de praia, representando, assim, um critério bastante conservativo em 

relação á estabilidade operacional da barragem. Os parâmetros de resistência foram 

determinados com base em ensaios de laboratório efetuados em amostras dos solos dos 

aterros e rejeitos ou especificados com base em estudos precedentes. O coeficiente de 

segurança encontrado, da ordem de 1,40, pode ser considerado adequado, ainda que um 

pouco inferior ao convencionalmente adotado (Figura 7.8). 

 

Atualmente, sistemas de disposição de rejeitos fofos e saturados, tal como ocorre com a 

Barragem de Forquilha III, implicam a necessidade de se estabelecer também análises 

de estabilidade sob condições não drenadas. Neste caso, o maciço, condicionado por 

causas diversas, como deformações crescentes, poropressões elevadas, vibrações ou 

rupturas localizadas, seria afetado por poropressões adicionais em condições 

tipicamente não drenadas, de ocorrência relativamente rápida. Nesta hipótese, tende a 

ocorrer uma súbita queda de resistência que, dependendo do valor, pode levar o maciço 

à ruptura por liquefação (Yamamuro e Lade, 1997; Gomes et al., 2002b). Os fatores de 

segurança nestes casos tendem a serem menores, pois as análises resultam da 

comparação das tensões cisalhantes atuantes com resistências ao cisalhamento 

reduzidas. 

 

Atualmente, sistemas de disposição de rejeitos fofos e saturados, tal como ocorre com a 

Barragem de Forquilha III, implicam a necessidade de se estabelecer também análises 

de estabilidade sob condições não drenadas. Neste caso, o maciço, condicionado por 

causas diversas, como deformações crescentes, poropressões elevadas, vibrações ou 

rupturas localizadas, seria afetado por poropressões adicionais em condições 

tipicamente não drenadas, de ocorrência relativamente rápida. Nesta hipótese, tende a 

ocorrer uma súbita queda de resistência que, dependendo do valor, pode levar o maciço 

à ruptura por liquefação (Yamamuro e Lade, 1997; Gomes et al., 2002b). Os fatores de 

segurança nestes casos tendem a serem menores, pois as análises resultam da 

comparação das tensões cisalhantes atuantes com resistências ao cisalhamento 

reduzidas. 
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Figura 7.8 – Análise de estabilidade - Seção B - para condições drenadas, cota 1138 (Geoconsultoria S/C, 2006) 
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Nesta concepção, adotou-se um valor de resistência não drenada equivalente a 50% da 

tensão efetiva vertical antes da ruptura. Este valor situa-se próximo aos determinados 

em laboratório para amostras indeformadas (ensaios triaxiais), abaixo dos determinados 

em ensaios CPTU (cerca de 75%), porém, acima dos valores obtidos em ensaios de 

palheta (30%) e dos ensaios de laboratório realizados com amostras moldadas. O 

resultado da análise correspondeu a um coeficiente de segurança de 1,27 (Figura 7.9). 

 

Este resultado é baixo em relação ao valor convencional de FS igual a 1,5, normalmente 

admitido como hipótese de ruptura do talude de montante de barragens causada por um 

rebaixamento rápido do reservatório (outro caso de ruptura não drenada). Porém, como 

a hipótese de ruptura por cisalhamento dos rejeitos em condições não drenadas é 

consideravelmente mais pessimista do que o caso de ruptura por rebaixamento rápido do 

reservatório, o valor obtido foi considerado como aceitável em projeto. 

 

As análises anteriores foram retomadas considerando-se, entretanto, valores residuais 

para os parâmetros de resistência dos solos e rejeitos. Neste caso, adotou-se uma 

resistência igual a 15% da tensão efetiva vertical, fixado com base em resultados dos 

ensaios CPTU. As análises sindicaram um valor de FS igual a 0,5 (Figura 7.10). 

 

Em termos práticos, tal situação configura uma condição de ruptura global da estrutura 

sob deformações elevadas e por liquefação, afetando o maciço e o reservatório da 

barragem. Uma possível estabilização incluiria uma suavização bastante acentuada do 

talude de jusante. Uma solução mais viável implicaria a manutenção de uma extensa 

praia de rejeitos, visando afastar a água do maciço da barragem e implementar uma 

zona não saturada de grandes dimensões não susceptível aos efeitos de liquefação. 

 

Estas análises foram extrapolada para a Seção C da barragem, mais susceptível a tais 

problemas, devido à sua proximidade ao vertedouro. A Figura 7.11 mostra os resultados 

das análises de percolação e de estabilidade para esta seção da barragem, considerando-

se condições drenadas e uma extensão de praia de rejeitos de 150,0 m, para a situação 

atual (dique na cota 1.137,0 m). 
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Figura 7.9 - Análise de estabilidade - Seção B - para condições não drenadas (Geoconsultoria S/C, 2006) 
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Figura 7.10 - Análise de estabilidade - Seção B - para condições não drenadas e resistência residual (Geoconsultoria S/C, 2006) 
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Figura 7.11 – Análise de percolação e de estabilidade da barragem parcial - Seção C – para condições drenadas (Geoconsultoria S/C, 

2006) 
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Verifica-se, neste caso, que a linha freática apresenta um considerável rebaixamento, 

praticamente não atingindo a zona próxima aos taludes da barragem. Deve-se ressaltar 

que a análise de percolação foi elaborada com base em retroanálises, de forma a ajustar 

os parâmetros de permeabilidade às medidas piezométricas que vêm sendo efetuadas. 

Nesta situação, são praticamente eliminadas as condições que favorecem uma ruptura 

drenada, face ao afastamento da linha freática do talude. O coeficiente de segurança 

encontrado foi da ordem de 2,0 (contra 1,4 para a situação de ausência de praia). 

 

7.2.3.   Geometria da Barragem Final 

 

Como exposto previamente, a seqüência de alteamentos para montante, até se atingir a 

cota final 1.154,0 m, impõe-se como a única alternativa capaz de satisfazer em tempo 

hábil as necessidades de disposição de rejeitos da unidade industrial da Mina de Fábrica. 

Por outro lado, tal concepção implica em maiores riscos à sua estabilidade estrutural. 

 

A Figura 7.12 apresenta a planta esquemática dos alteamentos da barragem até a cota 

final de 1.154,0 m (Geoconsultoria S/C, 2006). A partir da etapa atual (cota 1.137,0 m), 

estão previstos mais três alteamentos, cada um deles a serem implantado 

respectivamente até as cotas 1.144,0, 1.151,0 e 1.154,0 m. A geometria prevista 

contempla taludes individuais de inclinação 1V:2,5H para jusante e largura de cristas de 

7,0 m. Isto implica num talude médio - a partir da crista de jusante do dique atual - de 

aproximadamente 1V:3,7H, cerca de 15° com a horizontal. 

 

Os projetos executivos destes diques seguem os mesmos critérios adotados nas etapas 

anteriores, utilizando-se solo compactado e sistema de drenagem interna composto por 

filtro vertical e horizontal. Apenas para o dique final, na cota 1.154,0 m, por não se 

prever que nível d’água interno da barragem possa atingir o mesmo, não foram previstos 

quaisquer dispositivos de drenagem interna. 
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Figura 7.12 – Geometria final prevista para a Barragem Forquilha III
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7.2.4.   Análises de Estabilidade e Percolação para a Barragem Final 

 

Os parâmetros para os cálculos de estabilidade e percolação considerando a cota final 

planejada foram adotados com base em estudos geotécnicos executados nesta fase e nas 

anteriores. 

 

A análise apresentada na Figura 7.13 corresponde à hipótese de ruptura drenada para 

uma condição bastante desfavorável do ponto de vista operacional da barragem, ou seja, 

com o nível d’água junto ao dique da cota 1.154,0, sem qualquer praia. Nesta condição, 

consideraram-se os parâmetros de resistências dos materiais em termos de tensões 

efetivas e as poropressões decorrentes tão somente das pressões impostas pela posição 

do nível d’água no reservatório (Vick, 1983). Neste caso, o coeficiente de segurança à 

ruptura global obtido foi igual a 1,46, valor superior, portanto, ao valor inicialmente 

obtido de 1,40 em análise similar, para as condições da barragem parcialmente 

construída, ou seja, com crista na cota 1.137,0 (Figura 7.13). 

 

A Figura 7.14 apresenta a análise feita para uma condição de ruptura não drenada, com 

a mesma consideração de posição do nível d’água da análise anterior. Neste caso, 

considera-se que o material desenvolva poropressões induzidas devido a um processo de 

cisalhamento relativamente rápido. Essa abordagem tende a gerar um menor coeficiente 

de segurança em relação à análise anterior, que foi igual a 1,26, sensivelmente similar à 

mesma hipótese de ruptura feita para a situação atual (Figura 7.9), que indicou um valor 

de FS igual a 1,27. 

 

Para o caso de uma eventual liquefação dos rejeitos, foi feita uma análise considerando 

a mesma situação de nível d’água das análises desenvolvidas previamente para a 

barragem em construção parcial (Figura 7.15). Nesta situação, a exemplo da condição 

anterior, a barragem mostrou-se instável para a geometria adotada para o talude de 

jusante, ratificando o procedimento operacional de se manter o reservatório o mais 

distante possível da crista da barragem, de forma a garantir uma condição de segurança 

adequada contra possíveis riscos de uma liquefação dos rejeitos. Note-se que, neste 

caso, a superfície crítica de ruptura está integralmente associada ao depósito de rejeitos. 
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Figura 7.13 - Análise de estabilidade da barragem final - Seção B - para condições drenadas (Geoconsultoria S/C, 2006)
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Figura 7.14 – Análise de estabilidade da barragem final para condições não drenadas - Seção B (Geoconsultoria S/C, 2006) 
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Figura 7.15 - Análise de estabilidade da barragem final para condições não drenadas e resistência residual - Seção B (Geoconsultoria 

S/C, 2006) 
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Baseado nestes resultados, não totalmente satisfatórios, a autora conclui que para 

viabilizar execução de alteamentos relativamente elevados (maiores que 7,0m/ano), são 

necessários estudos adicionais para melhor caracterização dos acréscimos das 

poropressões induzidas no maciço. 

 

7.2.5.   Avaliação dos Acréscimos de Poropressões pelos Alteamentos 

 

Como visto, a imposição operacional de alteamentos elevados pode resultar na geração 

de excessos de poropressões no corpo da barragem, em magnitude incompatível com a 

segurança global da estrutura. Neste contexto, é importante fazer uma estimativa 

criteriosa dos potenciais acréscimos destas poropressões. Para isto, foi realizada uma 

simulação numérica por elementos finitos com base no programa computacional 

PLAXIS, versão 7.0 e utilizando os parâmetros geotécnicos apresentados na Tabela 7.3. 

As Figuras 7.16 e 7.17 apresentam o modelo e a discretização adotados na análise 

numérica. 

Tabela 7.3 – Parâmetros geotécnicos utilizados no modelo numérico  

Materiais 
γ 

(kN/m3) 

c’ 

(kPa) 

φ’ 

(º) 
k(cm/s) 

E 

(kg/cm2)
ν 

Tipo 

Comportamento 

Modelo do 

Material 

Rejeitos 25 1 35 5,0 x 10-6 150 0,30 Não-drenado 

Aterro 19 15 30 1,0 x 10-6 300 0,25 Não-drenado 

Filito 20 20 30 5,0 x 10-6 600 0,15 Não-drenado 

Dreno 17 1 30 1,0 x 10-6 300 0,20 Drenado M
oh

r-
C

ou
lo

m
b 

 

Analisando-se os resultados encontrados podemos concluir que embora consideradas 

aplicações instantâneas das cargas atuantes, ficam evidenciadas dissipações bastante 

rápidas dos acréscimos das poropressões sob os diversos carregamentos impostos pelos 

diques de alteamento e pelas camadas de rejeitos depositados. A evolução dos excessos 

de poropressões gerados durante os alteamentos e lançamento dos rejeitos foi avaliada 

para os pontos A até J assinalados na Figura 7.18 que é, na verdade, uma região de 

maior detalhamento da Figura 7.17. Os resultados estão apresentados na Figura 7.19, 

considerando-se um período de simulação até 1.200 dias. 
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Figura 7.16 – Modelo numérico adotado pelo Programa Plaxis
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Figura 7.17 – Discretização da barragem pelo Programa Plaxis 
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Figura 7.18 – Evolução dos excessos de poropressões durante os alteamentos e lançamento dos rejeitos
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Evolução da pressão neutra gerada durante os alteamentos
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Figura 7.19 - Evolução dos excessos de poropressões - cota 1.113 m 
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Evolução da pressão neutra gerada durante os alteamentos
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Figura 7.20 - Evolução dos excessos de poropressões - cota 1.123 m 
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Evolução da pressão neutra gerada durante os alteamentos
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Figura 7.21 - Evolução dos excessos de poropressões - cota 1.130 m 
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Evolução da pressão neutra gerada durante os alteamentos

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Tempo (dia)

Ex
ce

ss
o 

de
 p

re
ss

ão
 n

eu
tr

a 
(k

Pa
)

Ponto G Ponto H

Dique
cota 1144

Rejeito
cota 1142

Dique
cota 1151

Rejeito
cota 1149

Dique
cota 1154

Rejeito
cota 1152

 
Figura 7.22 - Evolução dos excessos de poropressões - cota 1.137 m 
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A Figura 7.24 ilustra a formação e o desenvolvimento dos bulbos dos excessos de 

poropressões gerados após a construção do último alteamento, ou seja, com a 

construção do dique até a cota 1.154,0m. 

 

Para permitir calcular os efeitos destes acréscimos das poropressões na estabilidade 

geral da barragem, foram calculados os valores do parâmetro das poropressões ru, que 

expressa a relação entre os acréscimos de poropressões e os correspondentes acréscimos 

de tensões verticais (Skempton, 1954) para os pontos de referência escolhidos, em fases 

diversas do empreendimento, obtendo-se um valor médio igual a 0,12 (Tabela 7.4). 

 

Com base nestes resultados, foram refeitas as análises de estabilidade anteriores, 

admitindo-se a hipótese de uma ruptura do tipo drenada e parâmetro das poropressões ru 

igual a 0,1, mantendo-se invariáveis as demais premissas originalmente adotadas. O 

valor obtido para o coeficiente de segurança global da barragem foi igual a 1,40, 

inferior, portanto, ao valor de referência convencionalmente adotado de 1,5 para 

quaisquer condições de carregamento. 

 

Tabela 7.4 – Valores do parâmetro ru das poropressões para os pontos de referência 

Tipo de Carregamento Δ(kPa) Δσν (kPa) Ponto ru 
Construção da 1a subfase do dique de cota 1144 0,00 45,00 - 0,00 

Construção da 2a subfase do dique de cota 1144 17,0 45,00 E 0,38 

Construção da 3a subfase do dique de cota 1144 7,10 45,00 D, E 0,16 

Construção da 1a subfase de rejeito de cota 1144 2,00 55,75 I 0,04 

Construção da 2a subfase de rejeito de cota 1144 2,00 55,75 I 0,04 

Construção da 3a subfase de rejeito de cota 1144 2,00 55,75 I, F 0,04 

Construção da 1a subfase do dique de cota 1151 23,40 78,28 H 0,30 

Construção da 2a subfase do dique de cota 1151 11,40 78,28 H 0,15 

Construção da 1a subfase de rejeito de cota 1151 2,00 102,75 I 0,02 

Construção da 2a subfase de rejeito de cota 1151 2,00 102,75 I 0,02 

Construção do dique de cota 1154 3,80 57,00 J, H, F 0,07 

Construção do dique de cota 1154 0,00 50,00 I 0,00 

Valor Médio 0,12 
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Figura 7.23 - Bulbos dos excessos de poropressões - dique na cota 1.154,0m 
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7.3 Análise dos Resultados 

 

Pode-se concluir, com base nas análises prévias e nas avaliações complementares, 

incluindo-se nestas os estudos relativos às condições de estabilidade, permeabilidade e 

evolução dos excessos das poropressões ao longo do maciço da barragem, que o 

alteamentos futuros até a cota final resultam coeficientes de segurança similares aos 

vigentes na fase atual do empreendimento, ou seja, da ordem de 1,40. 

 

Essa situação ocorre quando se considera a prática operacional que tem sido mantida ao 

longo da vida útil da barragem até o momento, ou seja, extensão de praia praticamente 

inexistente. Nesse caso, a concepção da drenagem interna como projetada, restritas aos 

diques de alteamento (filtros vertical e horizontal), não é suficiente para manter o lençol 

freático fora da zona estrutural da barragem. Além disso, a disposição de rejeitos de 

forma sub-aquática como é feita, resulta em materiais muito finos e fofos na zona de 

fundação do alteamento seguinte.  

 

Neste cenário, a hipótese de ruptura do tipo não drenada (com desenvolvimento de 

poropressões durante o processo de cisalhamento) não pode ser descartada e conduz a 

menores coeficientes de segurança que a hipótese normal de ruptura drenada. Em uma 

situação mais crítica, relativa a uma condição de liquefação dos rejeitos, constata-se que 

os coeficientes de segurança da barragem são inferiores a 1,0, o que induziria 

inevitavelmente ao seu colapso estrutural. 

 

Para a superação e minimização destes riscos recomenda-se que operacionalmente a 

barragem adote extensas faixas de praia de rejeitos, superiores a 150,0 m. As análises 

efetuadas para esta premissa mostram, não apenas um significativo aumento de 

coeficiente de segurança para a hipótese de ruptura drenada, como praticamente 

eliminam a possibilidade de ruptura não drenada, em função da condição altamente 

favorável imposta pelo afastamento do lençol freático da zona estrutural da barragem. 
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8. OPERAÇÃO DA BARRAGEM 

 

8.1. Introdução 

 

A operação de uma barragem de disposição de rejeitos é muito importante na garantia 

da segurança da estrutura. Para barragens alteadas pelo método de montante, como 

Forquilha III, esta importância passa a ser vital. 

 

Neste cenário, o plano de operação do sistema de disposição de rejeitos deve garantir a 

segurança operacional e geotécnica levando-se em consideração as características 

específicas da estrutura. O primeiro plano de operação para Forquilha III foi 

desenvolvido em conjunto com o projeto executivo do dique inicial. Em 2006, após 

reavaliação e adequação do projeto inicial, tornou-se necessária a elaboração de novo 

manual de operação, desenvolvido com os objetivos de permitir operar a barragem e as 

estruturas auxiliares sob o enfoque de uma gestão criteriosa e em conformidade com a 

legislação aplicável. 

 

8.2. Diretrizes Iniciais para Operação da Barragem 

 

O primeiro manual de operação desenvolvido quando do projeto do dique inicial 

estabelecia premissas importantes que deveriam ser observadas rigorosamente para 

garantir a segurança da estrutura e viabilizar as etapas subseqüentes. Neste contexto, os 

termos deste manual já faziam referências às etapas de alteamentos para montante, a 

forma de lançamento e distribuição dos rejeitos no reservatório, as opções para casos de 

paralisação do sistema de adução e até mesmo em relação aos cuidados para a 

manutenção de uma praia mínima.  

 

Embora muitos destes conceitos tenham sido revistos posteriormente, o manual original 

de operação da Barragem de Forquilha III era centrado nos seguintes procedimentos e 

recomendações (Tecnosolo, 1999b): 
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• Implantação das obras de alteamentos: uma das premissas mais importantes 

definidas no manual da barragem referia-se à necessidade das obras dos alteamentos 

serem efetivadas apenas nos períodos secos do ano, de forma a garantir a boa 

trabalhabilidade do material de empréstimo utilizado na construção do aterro. Este 

período deveria ser, sempre que possível, limitado a seis meses. 

 

• Distribuição dos rejeitos: os rejeitos, na forma de polpa, seriam bombeados 

da usina por trecho inicial em tubulação até um ponto de elevada cota topográfica para, 

em seguida, serem transportados por gravidade, ao longo de uma grande extensão, por 

canaletas de concreto até próximo da barragem. Novamente são bombeados por meio de 

tubulação disposta sobre a crista da barragem.  

 

A metodologia de disposição consistia basicamente em três etapas: após a finalização 

das obras de alteamentos, a disposição deveria ser iniciada pela crista do maciço, com 

deslocamento dos pontos de lançamento (espigotamento) até a formação de uma praia. 

Com a praia concluída, o lançamento passaria a ser realizado por diversos pontos ao 

longo da ombreira esquerda do reservatório, partindo do ponto de lançamento mais 

próximo ao maciço até o ponto situado mais ao fundo do reservatório (Figura 8.1).  

 

Concluída a implantação da etapa de alteamento, o lançamento de rejeito deveria ser 

feito novamente pela crista até a formação de nova praia, e assim sucessivamente, até a 

implantação da última etapa projetada. Este procedimento foi aplicado ao longo da vida 

útil da barragem até a presente data. 

 

• Paralisação do sistema: durante a operação de um sistema de disposição de 

rejeitos, podem ocorrer paralisações programadas, para possibilitar a manutenção do 

sistema, e as não-programadas. Nas paralisações programadas, o sistema de adução 

incorporava uma canaleta reserva para possibilitar o lançamento dos rejeitos, sem 

comprometimento da continuidade do processo. No caso de paralisações não-

programadas, era possível fazer a descarga da polpa no reservatório, utilizando-se os 

pontos de lançamento situados ao longo da ombreira esquerda. 



 123

 
Figura 8.1– Esquema de lançamento e disposição de rejeitos na Barragem Forquilha III
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• Manutenção da praia mínima: nas barragens alteadas para montante, é muito 

importante o controle do posicionamento da água no reservatório para garantia da 

estabilidade geotécnica. Assim, torna-se necessária a manutenção do reservatório 

afastado do corpo da barragem, impondo-se um abatimento da linha freática e a geração 

de menores poropressões.  

 

Os estudos que subsidiaram os primeiros projetos concluíram pela imposição de uma 

praia de rejeitos com extensão superior a 100,0 m (valor este reconsiderado nos estudos 

atuais, que determinaram a necessidade de se manter uma praia com extensão superior a 

150,0 m). Entretanto, a forma de operação proposta à época do projeto do dique inicial 

não garantia a manutenção da praia mínima determinada, considerando-se todos os 

períodos de operação da barragem.  

 

Com efeito, após a conclusão de um alteamento, o lançamento do rejeito de forma 

subaquática, induzia uma grande proximidade da água com o talude de montante. À 

medida que o reservatório tendia a se exaurir e se caracterizava a condição de 

necessidade de uma nova etapa de alteamento, a praia tendia a aumentar, afastando a 

água da crista. Neste processo, constatou-se que, dependendo da época, a praia tendia a 

permanecer com extensão inferior à mínima exigida por um grande período de tempo. 

 

8.3. Diretrizes para a Operação Atual da Barragem 

 

Os problemas detectados até o ano de 2005, principalmente quanto à impossibilidade de 

se manter a praia mínima necessária, exigiu a revisão das premissas anteriormente 

definidas e a elaboração de um novo manual de operação para a Barragem Forquilha III.  

 

Algumas ações específicas foram tomadas recentemente. Como procedimento principal, 

foi construído um canal extravasor de encosta, com torre de soleira variável e operada 

com stop-logs, conectada a uma galeria de fundo, para suprir as exigências dos futuros 

alteamentos. Apenas na etapa de fechamento, este canal deverá ser substituído por um 

extravasor de superfície (Geoconsultoria S/C, 2006).  
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Este sistema permite o manejo do nível da água no reservatório em intervalos de 0,25 m 

permitindo, assim, o controle da largura da praia e garantindo o afastamento mínimo do 

reservatório em relação à barragem. A Tabela 8.1 resume os principais condicionantes 

que nortearam as novas premissas adotadas para uma criteriosa operação da barragem. 

Tabela 8.1 – Condicionantes adotadas no controle de operação da barragem  

Barragem construída em etapas Método por montante, com solo compactado. 

Cotas das etapas de alteamento (m) 
1113,5; 1123; 1129; 1138; 1137; 1144; 1151 e 

1154 

Altura máxima Aproximadamente 75,0 m 

Sistema extravasor 
Galeria de encosta, com torres, e galeria de fundo e 

canal, em concreto 

Captação de água flutuante 400 m³/h 

Monitoramento geotécnico 
Piezômetros Casagrande e elétricos, INA´s 

(MN’s), drenos, marcos de superfície e medidores 

de vazão 

Monitoramento ambiental 
Coleta de amostras de água do extravasor e drenos 

e análises físico-químicas 

 

Basicamente, estas novas premissas foram fundamentadas nos seguintes três aspectos 

principais: 

• Permitir operar a barragem e seus componentes de maneira segura; 

• Gerenciar a disposição dos rejeitos e o manejo da água no domínio do 

sistema de barramento de acordo com as premissas estabelecidas no projeto, 

e em condições ambientalmente satisfatória; 

• Operar a barragem e seus componentes de acordo com a política da VALE e 

as prescrições da legislação vigente. 



 126

A Barragem Forquilha III constitui, a rigor, um dos componentes do sistema de 

disposição e contenção de rejeitos e recirculação de água do complexo industrial da 

Mina de Fábrica, o qual, de forma mais abrangente, é integrado por diversas estruturas, 

tais como: barragem, extravasor, reservatório, captação e adução de água, suprimento de 

energia elétrica, bombeamento e adução dos rejeitos, vale a jusante da barragem, cercas, 

acessos e sinalização (Geoconsultoria S/C, 2006). 

 

Neste sistema, a barragem compreende o maciço de terra compactada e a praia de 

rejeitos, com a sua instrumentação instalada (drenos, piezômetros, etc). O extravasor é 

composto pela galeria de encosta e seus emboques, a galeria de fundo, o canal em 

concreto e a zona de dissipação junto ao talvegue. O reservatório abrange a área a ser 

ocupada com rejeitos e água, até a cota final de alteamento da barragem, com todos os 

elementos presentes, como vegetação e infra-estrutura local. A captação e a adução de 

água incluem a plataforma flutuante, bombas e as tubulações de recalque. A energia 

elétrica é levada até o ponto de captação de água, para suprimento dos motores das 

bombas e até à barragem, para iluminação. Este componente do sistema inclui o 

posteamento, suprimento nas tensões e potências requeridas, transformadores e cabos. O 

bombeamento dos rejeitos compreende as bombas na área da usina, a tubulação de 

recalque, as canaletas e a distribuição com tubos (tubulação principal, válvulas e 

espigotes) na barragem. O vale a jusante da barragem inclui a sua forma de ocupação e 

os seus usuários, comunidade diretamente afetada em caso de uma eventual ruptura ou 

pela descarga de efluentes da barragem através do extravasor ou dos drenos. 

Finalmente, o sistema incorpora também os elementos acessórios em termos de suporte 

ou infra-estrutura local (cercas de proteção, sinalização, acesso, etc). As premissas 

envolvidas na operação da barragem integram todos estes componentes e domínios. 

 

Em relação à barragem propriamente dita, as premissas de operação, no sentido de 

adequar a estrutura para garantir a implantação de todas as etapas seguintes com a 

máxima ocupação do vale, fazem as seguintes recomendações (Geoconsultoria S/C, 

2006): 

(i) Possibilidade de galgamento: 

• Geometria: 



 127

- cota mínima da crista (a partir do 3º alteamento): 1138, 1144, 1151 e 1154m; 

- cota da soleira do vertedor: 2,0 m abaixo da cota da crista; 

- largura do vertedor: 1,5 m (stop-log) em cada torre; 

• Estudos hidrológicos: 

- chuva de projeto = 300 mm / 24 h; 

- tempo de recorrência = 10.000 anos; 

- curva cota x volume (Figura 8.2); 
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Figura 8.2 - Curva cota x volume do reservatório 

  

• Características da bacia de drenagem: 

- área de drenagem: 1,97 km² (terreno natural: 1,41 km² e reservatório: 0,56 km²); 

- sem restrições para o vale a montante; 

- cobertura vegetal: vegetação rasteira tipo pasto; 

- coeficiente de run off: 60 para o terreno natural e 84 para o reservatório; 

- tempo de concentração: 7,5 min (terreno natural) e 51,5 min (reservatório) 
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(ii) Condições de estabilidade: 

•    Geometria da barragem: 

- largura da crista: 7,0 m; 

   - talude de jusante: (médio) 1V:3,7H; 

• Monitoramento geotécnico: 

- recalques: Marcos superficiais; 

- posição do NA: INA´s (MN’s); 

- poropressões: medições por piezômetros elétricos e tipo Casagrande; 

- vazões nos drenos: medidor do dreno de fundo e medidas de DHP´s. 

 

Em relação ao potencial de risco, a Barragem Forquilha III é classificada como Classe 

III pelas normas do COPAM DN 62 / 2002 e DN 87 / 2005, sendo a ocupação a jusante 

eventual, interesse ambiental a jusante significativo e baixa concentração de instalações 

a jusante. 

 

8.4. Metodologia de Operação da Barragem 

 

8.4.1.   Transporte, Lançamento e Disposição dos Rejeitos 

 

Conforme exposto anteriormente, os rejeitos gerados na usina, em forma de polpa, são 

transportados por tubulação, canaletas de concreto e novamente por tubulação até a 

crista da barragem. Em toda a extensão do reservatório, este sistema é disposto na borda 

esquerda da barragem. 

 

Ao longo da crista da barragem, a tubulação é provida de vários espigotes (pontos de 

descarga) operados com válvulas, que podem ser do tipo ‘mangote’ ou gaveta, abertas 

ou fechadas manualmente, de onde os rejeitos são lançados para montante, propiciando 

a formação da praia. Atualmente, a disposição de rejeitos é provida de seis pontos de 

descarga (caixas A, B, C, D, E e F), espaçados entre 60,0 e 80,0m. Estes pontos são 

operados para propiciar o assoreamento do reservatório de maneira uniforme e gradual, 

em função da existência de diversos vales de drenagem natural. O lançamento de 
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rejeitos por estes pontos intermediários antes da crista deve ocorrer de modo que a 

elevação dos rejeitos no reservatório esteja sempre mais elevada a montante, 

decrescendo para jusante, de forma a evitar o represamento das águas ao longo da praia 

de rejeitos. 

 

Este espaçamento entre os pontos de descarga é claramente inadequado para uma 

adequada formação da praia. Para isso, os espigotes devem ter espaçamentos máximos 

de 20,0 metros entre eles, e serem operados em conjunto de até cinco elementos, com a 

operação desenvolvida no sentido da margem esquerda para a margem direita da 

barragem (Geoconsultoria S/C, 2006). Este processo de disposição visa assegurar que: 

 

• Os cones de deposição, que se formam nos pontos de lançamento dos rejeitos, 

interagem em menores distâncias, evitando, assim, a sedimentação de materiais mais 

finos junto ao pé de montante da barragem; 

• Uma vez que as vazões descartadas nos espigotes são menores, a capacidade de 

transporte dos sólidos é também reduzida, propiciando uma melhor segregação 

hidráulica e uma maior inclinação da praia; 

• Não são produzidas bacias de acúmulo de água nas zonas de lançamento dos rejeitos 

ou em zonas remontantes, o que contribui também para se evitar a deposição de 

materiais finos junto à barragem. 

 

8.4.2.     Plano de Gerenciamento da Água 

 

As três barragens de rejeitos localizadas na Mina de Fábrica, Forquilha I e Forquilha II 

já exauridas e a Barragem Forquilha III têm importância vital no balanço hídrico do 

empreendimento. As demandas de água para a planta industrial são supridas pelo 

bombeamento da água do reservatório da Barragem Forquilha III até o reservatório da 

Barragem Forquilha II e, daí, até o reservatório da Barragem Forquilha I (Figura 8.3). A 

água, então, é conduzida por gravidade até a Barragem CB3 (Casa de Bombas 3), um 

pequeno reservatório com capacidade de armazenamento de apenas 3.000 m3,  para 

adução direta à planta industrial (Geoconsultoria S/C, 2006). 
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Figura 8.3 – Esquema da recirculação de água nas barragens de rejeito
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A importância deste balanço hídrico torna-se evidente, pois, do consumo atual da usina 

de 1.200 m3/h, aproximadamente 400 m3/h provêm deste sistema de recirculação da 

água oriunda das barragens de contenção de rejeitos.  

 

Para atender esta demanda da usina, o reservatório da barragem de rejeitos deve possuir 

uma capacidade de armazenamento entre 300.000 e 400.000 m³ de água. O excesso é 

descartado para a drenagem natural, através do sistema extravasor implantado na 

ombreira direita da barragem, até um canal rápido a jusante do pé da barragem 

existente. 

 

O controle do nível d’água do reservatório, mantido, no máximo, a dois metros abaixo 

da cota mínima da crista da barragem, é feito pela operação de comportas de madeira, 

com 0,25 m de altura, existentes em cada uma das quatro torres extravasoras ao longo 

da galeria de encosta. Este controle de água deve ser realizado, não só para manter os 

reservatórios mínimos necessários para as usinas de beneficiamento, mas também para 

garantir a não elevação do nível de água no reservatório a uma cota que ultrapasse a 

extensão mínima de praia de 150,0 m, conforme definido pelas análises de estabilidade 

complementares efetuadas para a barragem e apresentadas no capítulo anterior. 

Tabela 8.2 - Premissas básicas para gerenciamento do balanço hídrico  (Forquilha III) 

Volume mínimo de reservação 300.000 a 400.000 m³

N.A. operacional abaixo da crista da barragem 2 m 

Largura mínima da praia 150 m 

Vazão de captação de água 400 m³/h 

Vazão de água descartada da usina nos rejeitos em 

polpa
1400 m³/h 

Soleira do vertedor 2 m abaixo da crista 

Borda livre mínima 1 m 

Controle do N.A. do reservatório pelas comportas de 

madeira nas torres extravasoras 
- 
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A Tabela 8.2, apresentada acima, sistematiza as premissas básicas que devem nortear o 

gerenciamento do balanço hídrico da planta em termos da demanda captada do 

reservatório da Barragem Forquilha III. Nos casos em que, durante a operação da 

barragem, o volume reservado de água ficar inferior ao necessário para atender à vazão 

requerida de 400 m³/h, fontes alternativas de captação são utilizadas.  

 

8.4.3.    Manutenção da Barragem 

 

Finalmente, como etapa inerente às próprias fases de operação, a barragem e suas 

estruturas auxiliares devem ser objeto de manutenção continuada. A forma correta de se 

definir os serviços de manutenção é a partir de observações constatadas em inspeções, 

durante a operação ou em auditorias realizadas internamente ou por empresas 

contratadas.  

 

Dentre os serviços de manutenção geral da barragem, pode-se citar os seguintes, para 

reparos quando se fizerem necessários (Pimenta de Ávila Consultoria, 2007): 

• Poda da cobertura vegetal (grama); 

• Replantio de grama nas áreas de perda da cobertura vegetal; 

• Limpeza de canaletas e caixas de drenagem superficial; 

• Reparo de sulcos de erosão nos taludes e bermas e no terreno das ombreiras; 

• Desobstrução de drenos horizontais; 

• Reparo da sinalização da identificação de instrumentos; 

• Reparo ou substituição de instrumentos; 

• Limpeza do local da saída do dreno de fundo; 

• Reparo de cercas de proteção da barragem e do reservatório; 

• Reparo de tubulações de água/rejeitos e das canaletas de adução dos rejeitos; 

• Reaterro da crista, para correção de eventuais recalques e correção da 

drenagem; 

• Remoção de cupinzeiros e formigueiros do talude de jusante da barragem; 

• Remoção de materiais flutuantes nos emboques das torres extravasoras; 

• Reparo do concreto do sistema extravasor - canal e das galerias; 
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• Reparo e/ou reforço das passarelas de acesso às torres extravasoras; 

• Manutenção das estradas de acesso; 

• Manutenção do rejeitoduto, incluindo as válvulas dos espigotes. 

 

Como princípio geral, a manutenção deve ser executada imediatamente após a 

identificação do problema, evitando-se, assim, a sua progressão, conjugação com outros 

danos potenciais e riscos crescentes à operação e segurança da barragem. 
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9. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

 

9.1. INTRODUÇÃO 

 

O ritmo de produção de minério de ferro imposto atualmente pelo mercado mundial 

lançou um desafio às empresas de mineração no que diz respeito às capacidades de 

armazenamento dos resíduos resultantes destas grandes demandas. Isto envolve, de 

forma particular, o sistema de contenção dos rejeitos, e mais diretamente a avaliação das 

barragens em operação. Assim, quaisquer que sejam as etapas da vida útil do 

empreendimento, desde o planejamento até a desativação, muitos estudos têm sido 

realizados buscando a melhor solução para a implantação e operação destes sistemas. 

Fatores como custo operacional, impactos ambientais e segurança estrutural são 

extremamente relevantes na definição de tais soluções. 

 

A incorporação de várias empresas mineradoras nos últimos anos pela Vale teve, por 

conseqüência, a aquisição de barragens com históricos consolidados, que utilizaram 

metodologias de projeto e construção significativamente diferentes entre si. A Barragem 

Forquilha III, objeto deste trabalho, é uma das barragens adquiridas com a compra da 

empresa Ferteco Mineração S.A pela Vale no ano de 2001. 

 

Tradicionalmente, a Ferteco Mineração tinha como prática, nas suas minas localizadas 

na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, a implantação de barragens 

alteadas pelo método de montante. A utilização deste método sempre foi justificada com 

base em análises de custo x benefício, e tem sido referência para a prática desta técnica 

nas minerações localizadas nesta região. Por outro lado, as características dos vales 

locais, normalmente muito fechados, com curvas cota x volume pouco favoráveis para 

alturas menores, tendem a demandar volumes exagerados de aterros de barragens em 

relação aos respectivos volumes de armazenamento dos rejeitos, tornando os custos de 

disposição muito elevados quando se utilizam estas metodologias tradicionais. 

  

Com a mudança da proprietária, impôs-se uma rediscussão destas diretrizes e a 
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necessidade de uma reavaliação quanto à segurança estrutural da Barragem Forquilha 

III. Assim, estudos foram feitos buscando soluções que garantissem a segurança e a 

utilização da barragem até a cota final máxima planejada inicialmente. Outras 

metodologias de disposição – como alteamentos por jusante ou linha de centro - que 

certamente resolveriam quaisquer problemas da segurança da estrutura decorrentes de 

deficiências na operação ou construção das etapas, mostraram-se inviáveis, tanto termos 

de custos, como também com o cronograma de implantação da obra, devido ás 

dificuldades de se compatibilizar os alteamentos com a manutenção da continuidade da 

operação do complexo industrial. 

 

A autora buscou abordar neste trabalho, os estudos realizados para viabilizar a 

continuidade dos alteamentos pelo método de montante até a cota máxima possível, no 

âmbito de um máximo aproveitamento do reservatório.  

 

9.2. CONCLUSÕES 

 

Os estudos efetuados permitiram reavaliar de forma satisfatória o comportamento 

geotécnico atual e futuro da barragem de Forquilha III, e permite afirmar a segurança da 

continuidade dos alteamentos pelo método de montante. Estes estudos foram feitos 

mediante o levantamento histórico dos projetos e a análise detalhada e criteriosa dos 

mesmos e dos documentos gerados durante as obras implantadas, das investigações 

geotécnicas de campo, da instalação, dos registros de monitoramento, dos ensaios de 

laboratório e das análises numéricas. Porém para garantir esta segurança, a autora lista 

aqui algumas premissas mínimas que devem ser asseguradas: 

 

A praia mínima inicialmente determinada igual a 100,0 m, não se mostrou 

suficientemente segura para o caso de Forquilha III. Esta praia foi definida baseada em 

experiências anteriores dos projetistas, e é adotado freqüentemente em situações 

semelhantes a esta. Como resultado dos estudos mais detalhados e das análises de 

estabilidade calculadas com dados retirados dos ensaios realizados definiu-se que, 

durante e após o período operacional, deverá ser mantida uma praia de rejeitos de, no 

mínimo, 150,0 m de extensão, de forma a proporcionar o deplecionamento da superfície 
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freática interna do maciço. Com isto, além de se conseguir a segregação da fração mais 

grosseira e permeável dos rejeitos junto à zona estrutural da barragem, a ausência de 

saturação na mesma tende a evitar riscos de liquefação dos rejeitos, fator crítico em 

relação à estabilidade deste tipo de estrutura;  

• A praia de 150,0 m também é recomendada devido à condição de liquefação 

encontrada nos rejeitos. Em situações mais criticas, os estudos realizados constataram 

que os coeficientes de segurança da barragem são inferiores a 1,0, o que induziria 

inevitavelmente ao seu colapso estrutural. Concluiu-se então que praias mais extensas, 

superiores a 150,0 m, possibilita aumento do coeficiente de segurança para a hipótese de 

ruptura drenada, e também elimina a possibilidade de ruptura não drenada, em função 

da condição altamente favorável imposta pelo afastamento do lençol freático da zona 

estrutural da barragem. 

• A natureza do sistema extravasor da barragem precisou ser revista. A 

concepção original na forma de canais executados na ombreira direita, com emboques 

espaçados conforme a altura dos respectivos alteamentos (aproximadamente 7,0 m) não 

permite a formação da praia conforme definida no item anterior. O sistema ideal deve a 

ser constituído por uma galeria de concreto armado com sistema de emboques em cota 

variável e relativamente distantes do corpo da barragem. A operação deste sistema 

possibilita a formação da praia mínima durante todo o período de vida da barragem. 

• A concepção do sistema de drenagem interna da barragem constituído por 

filtros verticais e tapetes horizontais independentes na base de cada dique se mostrou 

eficiente e deve ser mantido. 

• A operação do sistema de adução de rejeitos com o adequado lançamento do 

material no reservatório deve ser feita possibilitando uma praia de declividade uniforme 

para montante. Caso contrário, podem ser formados pequenos reservatórios ao longo da 

praia de rejeitos, passíveis de ruptura e que podem comprometer a estabilidade da 

barragem. 

• A distância inicial projetada entre os espigotes de lançamento de rejeitos pela 

crista de Forquilha III era igual a 70,0 metros. É necessária a redução desta distância 

para aproximadamente 20,0 m. Esta nova distância foi baseada em observação do 

comportamento do rejeito depositado na praia e, pode contribuir trazendo os seguintes 
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benefícios: 

- os cones de deposição, que se formam nos pontos de lançamento dos rejeitos, 

interagem segundo extensões menores, evitando a sedimentação do material 

mais fino junto ao pé de montante da barragem; 

- sendo menores as vazões descartadas nos espigotes (maior número de espigotes 

na praia), a capacidade de transporte dos sólidos é também reduzida, propiciando 

melhor segregação sedimentar e maior inclinação da praia; 

- há uma tendência de não formação de bacias de acumulação de água nos 

pontos de lançamento dos rejeitos, evitando-se, assim, a deposição de material 

fino junto à barragem. 

• O monitoramento contínuo de barragem é uma necessidade comum a todas 

as estruturas. Quando estamos falando de barragens de rejeitos alteadas para montante a 

manutenção deste sistema de monitoramento deve permitir, principalmente, controlar a 

posição do lençol freático no maciço de rejeitos a montante da barragem, bem como 

fornecer dados confiáveis das poropressões e recalques induzidos na barragem, para 

possibilitar melhor conhecimento do comportamento da barragem e subsidiar todas as 

decisões sobre a sua operação. 

• Os ensaios de paletas (Vane Test) desenvolvidos para material argiloso 

foram utilizados nos rejeitos sob a orientação dos consultores envolvidos com o projeto. 

Porém, na opinião da autora os resultados encontrados não foram satisfatórios e não são 

característicos de rejeito de minério de ferro, por isto não devem ser utilizados nas 

análises deste caso.  Os resultados encontrados são explicáveis pois o comportamento 

do rejeito não se assemelha ao do material argiloso. 

• A documentação relativa ao planejamento, projeto, obras de implantação, 

operação e monitoramento da Barragem Forquilha III, foi muito importante na avaliação 

desenvolvida neste trabalho e na realização de todos os diagnósticos que direcionaram 

os estudos e as tomadas de decisões que permitem concluir pela viabilização da sua 

implantação por alteamentos de montante. Esta constatação vem ratificar a necessidade 

de se manter um arquivo, o mais organizado possível, de todos os documentos gerados 

nas diferentes fases de implantação de uma barragem de contenção de rejeitos. 

• Durante todo o trabalho de pesquisa realizado para o desenvolvimento desta 
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tese ficou claro as diferentes visões dos diferentes consultores envolvidos no processo 

de implantação da Barragem Forquilha III, inclusive com a desaprovação da utilização 

do método de alteamento por montante por alguns deles. Diante disto fica evidenciada a 

importância de desenvolvimento de novas pesquisas e estudos para subsidiar decisões 

futuras, já que sabidamente em alguns casos a opção por alteamentos de montante pode 

ser a única opção possível para viabilizar o negócio, seja do ponto de vista financeiro ou 

mesmo ambiental. 
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I.1 

ANEXO I - Dados de instalação dos piezômetros e medidores de nível de água 
 

 

Trecho Drenante 

nº 
Data da 

instalação 

Seção 

ou 

local 

Berma 
Cota do 

topo (m) 

Profundidade 

Comprimento 

do tubo (m) 

Cota de 

base (m) 

Extensão 

(m) 

Prof. do 

N.A. (m) 

PZ-1 20/12/2000 B 1113 1.115,26 34,00 1.081,26 0,5 28,39 

PZ-2 14/12/2000 B 1113 1.113,67 36,84 1.076,83 0,5 32,37 

PZ-3 24/10/2000 B 1094 1.094,60 19,38 1.075,22 0,5 16,19 

PZ-4 27/10/2000 B 1094 1.094,83 15,28 1.079,55 0,5 Destruído

PZ-5 15/12/2000 I 1113 1.115,61 18,07 1.097,54 0,5 11,06 

PZ-6 14/12/2000 I 1113 1.113,90 19,62 1.094,28 0,5 16,37 

PZ-7 09/11/2000 I 1104 1.104,85 12,47 1.092,38 0,5 10,83 

PZ-8 02/11/2000 I 1104 1.104,74 16,71 1.088,03 0,5 14,86 

PZ-9 04/12/2000 I 1113 1.114,89 19,93 1.094,96 0,5 13,62 

PZ-10 07/12/2000 I 1113 1.113,98 22,98 1.091,00 0,5 Seco 

PZ-11 23/11/2000 H 1104 1.104,65 17,95 1.086,70 0,5 12,62 

PZ-12 20/11/2000 H 1104 1.104,67 22,84 1.081,83 0,5 12,84 

PZ-13 11/07/2001 C 1113 1.115,75 16,88 1.098,87 0,5 5,76 

PZ-14 12/07/2001 C 1113 1.113,84 10,00 1.103,84 0,5 4,71 

PZ-15 13/07/2001 C 1104 1.104,89 10,21 1.094,68 0,5 Seco 

PZ-16 17/07/2001 I 1094 1.094,88 10,00 1.084,88 0,5 6,68 

PZ-17 06/07/2001 C 1113 1.112,12 13,39 1.098,73 0,5 Seco 

PZ-18 10/07/2001 C 1113 1.108,60 10,00 1.098,60 0,5 Seco 

M-19 20/09/2001 I 1104 1.104,23 3,58 1.100,65 0,5 3,11 

M-20 21/09/2001 C 1104 1.105,28 3,60 1.101,68 0,5 Seco 

M-21 22/09/2001 C 1113 1.107,41 2,08 1.105,33 0,5 1,12 

M-22 23/09/2001 C 1113 1.110,51 6,38 1.104,13 0,5 Seco 

M-23 24/09/2001 C 1113 1.107,74 4,00 1.103,74 0,5 Seco 

M-24 25/09/2001 I 1113 1.110,66 6,01 1.104,65 0,5 5,44 

M-25 26/09/2001 B 1113 1.109,89 6,05 1.103,84 0,5 Seco 

M-26 27/09/2001 B 1104 1.105,30 6,40 1.098,90 0,5 4,4 

M-27 28/09/2001 H 1113 1.109,05 6,30 1.102,75 0,5 Seco 

M-28 29/09/2001 H 1104 1.105,11 6,25 1.098,86 0,5 Seco 

M-29 30/09/2001 OD* 1113 1.110,84 10,60 1.100,24 0,5 Seco 

M-30 01/10/2001 PJ* 1082 1.085,35 3,82 1.081,53 0,5 Seco 

M-30A 11/11/2002 PJ* 1082   0,00   0,5 4,2 

PZ-31 12/11/2002 G 1123 1.124,02 10,83 1.113,19 0,6 Seco 

PZ-32 13/11/2002 G 1123 1.124,45 10,39 1.114,06 0,6 Seco 

PZ-33 14/11/2002 H 1123 1.123,86 10,12 1.113,74 0,6 7,38 



I.2 

Trecho Drenante 

nº 
Data da 

instalação 

Seção 

ou 

local 

Berma
Cota do 

topo (m)

Profundidade 

Comprimento 

do tubo (m) 

Cota de 

base (m) 

Extensão 

(m) 

Prof. do 

N.A. (m)

PZ-34 15/11/2002 H 1123 1.122,84 8,21 1.114,63 0,6 Seco 

PZ-35 16/11/2002 B 1123 1.123,96 10,25 1.113,71 0,6 8,29 

PZ-36 17/11/2002 B 1123 1.122,72 8,85 1.113,87 0,6 8,36 

PZ-37 18/11/2002 C 1123 1.124,03 10,25 1.113,78 0,6 8,5 

PZ-38 19/11/2002 C 1123 1.122,98 8,49 1.114,49 0,6 Seco 

PZ-39 20/11/2002 D 1123 1.123,85 10,86 1.112,99 0,6 7 

PZ-40 21/11/2002 D 1123 1.123,02 9,74 1.113,28 0,6 Seco 

PZ-41 22/11/2002 J 1130 1.127,40 14,48 1.112,92 0,5 Seco 

PZ-42 23/11/2002 D 1113 1.116,56 9,76 1.106,80 0,5 2,66 

PZ-42A 24/11/2002 D 1113 1.116,36 4,74 1.111,62 0,5 Seco 

PZ-43 25/11/2002 D 1113 1.112,29 9,67 1.102,62 0,5 Seco 

PZ-43A 26/11/2002 D 1113 1.112,26 4,75 1.107,51 0,5 Seco 

PZ-44 27/11/2002 C 1113 1.111,65 9,71 1.101,94 0,5 2,67 

PZ-44A 28/11/2002 C 1113 1.111,56 4,75 1.106,81 0,5 1,65 

PZ-45 29/11/2002 G 1123 1.119,29 9,81 1.109,48 0,5 Seco 

PZ-45A 30/11/2002 G 1123 1.119,19 4,58 1.114,61 0,5 Seco 

PZ-45B 12/12/2003 G 1123 1.119,53 5,20 1.114,33 0,5 Seco 

PZ-001 18/11/2003 H 1113 1.114,36 14,59 1.099,77 0,5 13,73 

PZ-002 14/11/2003 I 1113 1.114,25 28,85 1.085,40 0,5 24,31 

PZ-003 29/10/2003 C 1113 1.114,44 12,38 1.102,05 0,5 7,17 

PZ-004 22/10/2003 H 1104 1.105,04 12,19 1.092,85 0,5 11 

PZ-005 24/10/2003 I 1104 1.104,95 13,50 1.091,45 0,5 11,73 

PZ-006 17/10/2003 H 1094 1.094,76 16,26 1.078,50 0,5 Seco 

PZ-007 16/10/2003 I 1094 1.094,96 8,27 1.086,69 0,5 Seco 

PZ-101 21/11/2003 A 1123 1.123,45 9,24 1.114,21 0,5 Seco 

PZ-102 24/11/2003 I 1123 1.123,40 9,00 1.114,40 0,5 Seco 

PZ-103 25/11/2003 C 1123 1.123,48 9,27 1.114,21 0,5 Seco 

PZ-201 11/12/2003 G 1130 1.130,59 6,10 1.124,49 0,5 Seco 

PZ-202 11/12/2003 G 1130 1.130,59 7,00 1.123,59 0,5 Seco 

PZ-203 10/12/2003 H 1130 1.130,29 6,09 1.124,20 0,5 5,44 

PZ-204 09/12/2003 H 1130 1.130,54 7,28 1.123,26 0,5 Seco 

PZ-205 05/12/2003 B 1130 1.130,21 5,90 1.124,31 0,5 Seco 

PZ-206 09/12/2003 B 1130 1.130,39 6,77 1.123,62 0,5 Seco 



I.3 

PZ-207 02/12/2003 I 1130   0,00   0,5 Seco 

PZ-208 01/12/2003 I 1130 1.130,49 7,50 1.122,99 0,5 Seco 

PZ-209 03/12/2003 C 1130 1.130,12 6,00 1.124,12 0,5 4,32 

PZ-210 28/11/2003 C 1130 1.130,40 7,39 1.123,01 0,5 6,17 

Trecho Drenante 

nº 
Data da 

instalação 

Seção 

ou 

local 

Berma
Cota do 

topo (m)

Profundidade 

Comprimento 

do tubo (m) 

Cota de 

base (m) 

Extensão 

(m) 

Prof. do 

N.A. (m)

PZ-211 03/12/2003 D 1130 1.129,83 5,50 1.124,33 0,5 3,59 

PZ-212 27/11/2003 D 1130 1.138,11 15,24 1.122,87 0,5 Seco 

PZC-01 24/03/2006 A 1130 1.130,78 11,70 1.119,08 1,5 10,6 

PZC-02 24/03/2006 A 1123 1.123,82 15,74 1.108,08 1,5 8,22 

PZC-03 24/03/2006 H 1130 1.130,63 12,70 1.117,93 1,5 6,3 

PZC-04 24/03/2006 B 1123 1.123,38 16,79 1.106,59 1,5 7,09 

PZC-05 25/03/2006 B 1130 1.130,53 12,55 1.117,98 1,5 11,1 

PZC-06 25/03/2006 C 1123 1.123,58 14,78 1.108,80 1,5 6,94 

PZC-07 25/03/2006 D 1130 1.130,23 14,86 1.115,37 1,5 9,87 

PZC-08 27/03/2006 C 1130 1.130,48 11,70 1.118,78 1,5 10,4 

PZC-09 28/03/2006 C 1130 1.130,42 20,50 1.109,92 1,5 11,3 

PZC-10 25/03/2006 A 1130 1.130,61 23,70 1.106,91 1,5 12 

PZC-11 15/05/2007 - - 1.138,71 12,93 1.125,78 1,5 - 

PZC-12 27/03/2006 H 1130 1.130,54 20,60 1.109,94 1,5 7,5 

PZC-13 29/03/2006 F 1137 1.138,79 14,50 1.124,29 1,5 6,9 

PZC-14 28/03/2006 B 1130 1.130,49 25,15 1.105,34 1,5 10,7 

PZC-15 27/03/2006 I 1130 1.130,45 12,80 1.117,65 1,5 11 

PZC-16 29/03/2006 D 1137 1.138,71 23,38 1.115,33 1,5 7,85 

PZC-17 25/05/2007 - -  1.138,92 27,26  1.111,66 1,5 - 

PZC-18 23/05/2007 - -  1.139,13 26,46  1.112,67  1,5 - 

PZC-19 29/05/2007 - -  1.139,31 25,49  1.113,82  1,5 - 

PZC-20 30/03/2006 I 1123 1.123,11 15,70 1.107,41 1,5 6,6 

INA-01 24/03/2006 A 1130 1.131,16 24,79 1.106,37 1,5 13,54 

INA-02 24/03/2006 B 1130 1.130,87 25,53 1.105,34 1,5 13,72 

INA-03 24/03/2006 C 1130 1.130,63 22,88 1.107,75 1,5 11,86 

INA-04 24/03/2006 B 1137   0,00   1,5 14,5 

Legenda 

*OD - Ombreira Direita - jusante 

*PJ - Pé de jusante 
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ANEXO II - Relatórios de leituras e gráficos individuais dos instrumentos. 
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