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RESUMO 

 

A implantação de estruturas sobre depósitos de rejeitos de mineração constitui uma 

prática comum em empreendimentos de mineração, particularmente no caso de 

barragens alteadas para montante. Neste sentido, torna-se imperativo o estudo do 

comportamento geotécnico dos rejeitos como material de construção e de fundação de 

tais estruturas, com ênfase na magnitude dos deslocamentos, poropressões induzidas e 

suscetibilidade ao fenômeno da liquefação. O presente trabalho apresenta e discute os 

resultados da implantação de um aterro experimental, construído com rejeitos 

granulares, sobre o depósito de rejeitos finos da região da Baia 3 da Barragem de 

Germano da Samarco Mineração S.A.  

O aterro, com 6,0 m de altura e berma de equilíbrio, possui 30 m de largura (base) e 33 

m de comprimento, taludes de 3H:2V e foi instrumentado com perfilômetro, placas de 

recalque, piezômetros elétricos de corda vibrante, inclinômetros e medidor de nível 

d’água. Além da instrumentação, ensaios de laboratório e de campo foram executados 

para a caracterização dos materiais estudados e determinação dos parâmetros de 

resistência e compressibilidade dos mesmos. Os estudos realizados incluíram a 

caracterização e a definição estratigráfica do depósito dos rejeitos finos, a determinação 

dos parâmetros geotécnicos dos materiais de construção, as análises numéricas da 

estabilidade e do comportamento tensão-deformação do aterro construído e os 

potenciais gatilhos de liquefação dos rejeitos suscetíveis ao fenômeno. Os resultados 

das simulações numéricas foram correlacionados aos registros da instrumentação de 

campo, mostrando uma boa concordância de valores e atestando a estabilidade da 

estrutura, bem como a não mobilização de gatilhos de liquefação estática para o sistema 

aterro – depósito de rejeitos investigado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mineração, rejeito, aterro, instrumentação, liquefação. 
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ABSTRACT 

 

 

The implementation of structures on mining tailings deposits is a common practice in 

mining ventures, especially in regards to dams heightening upstream. In this sense, it is 

imperative to study the geotechnical behavior of tailings as construction material and 

their respective foundation structures, emphasizing the magnitude of displacements, 

induced porepressure and susceptibility to liquefaction phenomenon. 

This work presents and discusses the results of the implementation of an experimental 

embankment built with granular tailings, on the deposit of fine tailings from the Bay 3, 

region Germano Dam of Samarco Mineração S.A.  

The embankment, with height 6,0 m and berm balance, has 30 m wide and 33 m long, 

slopes 3H: 2V and was instrumented with perfilometer, displacement plates, vibrating 

wire piezometer, inclinometers and water level meter. In addition to the 

instrumentation, laboratory and field tests were performed to characterize the materials 

studied and determination of parameters of resistance and compressibility. The studies 

included the characterization and stratigraphic setting of the deposit of fine tailings, the 

determination of geotechnical parameters of building materials, the numerical analysis 

of stability and the built embankment stress-strain behavior and potential liquefaction 

triggers the tailings susceptible to phenomenon. The results of numerical simulations 

were correlated with field instrumentation records, showing good agreement values and 

confirming the stability of the structure, as well as non mobilization triggers static 

liquefaction system for embankment - tailings deposit investigated. 

 

KEYWORDS: mining, tailings, embakment, instrumentation, liquefaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A mineração é uma das áreas econômicas que mais contribui para o desenvolvimento do 

país. Na exploração das jazidas, além do minério são obtidos materiais de baixo valor 

agregado, denominados estéreis (provenientes dos processos de decapeamento da mina) 

e os rejeitos (provenientes dos processos de beneficiamento). Estes materiais, 

comumente, são descartados em estruturas na forma de barragens ou empilhamentos 

drenados. 

Boa parte dos rejeitos são lançados hidraulicamente em reservatórios contidos por 

diques. Estas estruturas são construídas por processos sucessivos de alteamento, o que 

otimiza economicamente o empreendimento, fazendo com que a capacidade do 

reservatório aumente de acordo com o aumento da produção. Estes depósitos 

acumulam, portanto, materiais saturados, de baixa compacidade relativa, em processo 

de adensamento e ressecamento superficial, pouco resistentes e potencialmente 

suscetíveis ao fenômeno de liquefação, devido à sua condição não drenada.  

Com a ascensão da atividade de mineração em todo o mundo, os volumes de rejeitos 

gerados vêm aumentando em grande escala e, consequentemente, também a escassez de 

áreas adequadas para o armazenamento. Deste modo, as empresas buscam cada vez 

mais otimizar as áreas existentes e já licenciadas com construções sobre os depósitos, o 

que representa um desafio para a engenharia geotécnica, pois, os rejeitos possuem 

características particulares que variam em função do minério explorado, das condições 

das jazidas a longo prazo e dos processos de beneficiamento empregados. 

Com base nestas informações, é importante o avanço dos estudos sobre depósitos de 

rejeitos e seu comportamento quando carregado, para previsão de recalques, geração de 

poropressões, mecanismos de colapso, procedimentos de estabilização e aprimoramento 

das técnicas construtivas e operacionais das estruturas assentes sobre estes materiais. 

Estes estudos incluem comumente a caracterização completa dos rejeitos por meio de 

séries de ensaios de laboratório e de campo. 

Neste trabalho é analisado o comportamento geotécnico de um aterro experimental 

instrumentado construído com rejeito arenoso (areia fina siltosa) sobre o depósito de 

rejeito finos (siltes argilosos) da Baia 3 da Barragem de Germano, de propriedade da 
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Samarco Mineração S.A e localizada na cidade de Mariana, Minas Gerais, Brasil. O 

aterro foi projetado e construído com 6,0 m de altura, berma de equilíbrio de 2,0 m de 

altura, 30 m de largura (base) e 33m de comprimento e com taludes de 3H:2V. A 

concepção do aterro, a construção, instalação da instrumentação e o monitoramento 

foram realizados em conjunto pelas empresas Samarco e Terratek. 

Os resultados dos ensaios de laboratório, de campo e os registros da instrumentação 

instalada permitiram estabelecer uma adequada caracterização do material do aterro e 

dos rejeitos finos da fundação, bem como determinar parâmetros geotécnicos 

consistentes para a realização de análises da estabilidade e do comportamento tensão-

deformação do aterro construído. 

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação possui como objetivo geral avaliar o comportamento geotécnico de um 

aterro experimental construído sobre um depósito de rejeitos finos de mineração, 

mediante análise de dados de ensaios de laboratório, ensaios de campo e de dados de 

instrumentação de campo. 

Com base na interpretação integrada destes registros e resultados de ensaios, associados 

às observações realizadas durante a construção do aterro, tornou-se possível estabelecer 

um modelo numérico para aferir o comportamento geotécnico do sistema aterro - 

fundação em termos de resistência, compressibilidade, permeabilidade e suscetibilidade 

ao fenômeno da liquefação. 

Como objetivos complementares, o estudo propiciou aferir: A amplitude e a 

consistência da instrumentação instalada; A influência da metodologia construtiva do 

aterro em múltiplas etapas sobre os resultados das análises; A proposição de um perfil 

estratificado para o depósito de rejeitos; As premissas de formulação e uma 

metodologia numérica para as análises da estrutura em teste. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação foi dividida em oito capítulos, incluindo a presente introdução, que 

apresenta a proposta de trabalho, as considerações iniciais, a proposição dos objetivos e 

a própria estrutura da dissertação. 
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O Capítulo 2 trata da revisão bibliográfica dos temas inseridos no contexto do projeto 

de pesquisa proposto, incorporando princípios e abordagens de análises de problemas 

correlatos à implantação e aterros sobre depósitos de rejeitos finos, metodologias de 

estudo de liquefação estática, ensaios de laboratório e de campo e instrumentação 

geotécnica.  

O Capítulo 3 compreende a descrição geral e a caracterização do empreendimento e da 

estrutura proposta, incluindo o arranjo e a geometria do aterro experimental, localização 

da instrumentação e informações sobre a sua metodologia construtiva. 

O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados dos ensaios de laboratório realizados 

(caracterização, compactação, adensamento, cisalhamento direto e ensaios triaxiais) e de 

campo (CPTu e Vane Tests) realizados na região da Baia 3 para caracterização do 

depósito dos rejeitos e para a definição dos parâmetros dos materiais de construção 

(rejeito arenosos e finos). 

No Capitulo 5 são apresentados e discutidos os resultados da instrumentação instalada 

no aterro experimental, que consistiu em perfilômetro, placas de recalque, piezômetros, 

inclinômetros e indicador de nível d’água. Este capítulo apresenta ainda as principais 

observações sobre os resultados desta instrumentação e sua correlação com o 

comportamento geotécnico do aterro construído. 

O Capítulo 6 trata dos princípios, parâmetros e critérios adotados para a proposição das 

análises de estabilidade e de tensão - deformação da construção do aterro experimental.  

As análises foram desenvolvidas por meio dos programas SLOPE/W e SIGMA/W, 

ambos do pacote GeoStudio 2012. Todos os resultados obtidos na análise numérica 

foram, então, comparados com os resultados da instrumentação de campo. 

O Capítulo 7 apresenta as análises sobre a suscetibilidade dos rejeitos finos da fundação 

do aterro ao fenômeno de liquefação, utilizando-se a metodologia proposta Olson 

(2001), incorporando as análises de potenciais gatilhos e da estabilidade do aterro pós-

gatilho. 

O Capítulo 8 sistematiza as principais conclusões oriundas dos estudos realizados 

durante o desenvolvimento desta dissertação, e apresenta recomendações para pesquisas 

futuras e/ou complementares sobre os temas abordados.
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2. ATERROS CONSTRUÍDOS SOBRE DEPÓSITOS DE REJEITOS FINOS 

 

2.1. DEPÓSITOS DE REJEITOS FINOS DE MINERAÇÃO 

 

Rejeitos de mineração são resíduos minerais do processo de beneficiamento do minério 

cuja composição granulométrica pode variar de materiais grosseiros não plásticos até 

materiais finos com considerável quantidade de argila, a depender de fatores como: 

características da jazida, tipo de lavra empregado, processo de beneficiamento utilizado, 

dentre outros (Troncoso, 1997). 

Por questões práticas e econômicas, os rejeitos da mineração quase sempre são 

produzidos na planta de beneficiamento misturados a água e lançados no depósito da 

forma que saem da mesma, sem densificação alguma, caracterizando-se por 

apresentarem uma baixa compacidade, no caso de rejeitos granulares, ou uma reduzida 

capacidade de suporte, em se tratando de rejeitos finos, podendo ser comparados a solos 

moles naturais (Chammas, 1989). 

A disposição dos rejeitos é realizada geralmente através de tubulação (rejeitodutos) da 

usina de beneficiamento para o reservatório, formando um grande lago. No local de 

lançamento, o rejeito pode permanecer saturado, caso a água do processo de 

adensamento e sedimentação não seja eliminada por drenagem e/ou evaporação. Desta 

forma, grandes áreas de armazenamento e estruturas de fechamento de vales são 

fundamentais para garantir o armazenamento dos rejeitos assim como a segurança do 

reservatório e estruturas adjacentes. 

O Manual de Segurança e Inspeção de Barragens (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2002) define barragem de rejeitos como sendo um barramento construído 

para reter rejeitos ou materiais estéreis de mineração e de outros processos industriais. 

Além deste objetivo, os depósitos de rejeitos têm como função a decantação e 

manutenção dos rejeitos e água do processo. Estas estruturas de contenção, 

denominadas barragens, podem ser construídas a partir de materiais naturais, jazidas de 

solos locais ou a partir da utilização do próprio rejeito lançado (rejeito arenoso). A 

utilização dos rejeitos como materiais de construção e a construção sequenciada 

distinguem estas barragens dos barramentos convencionais. 

A construção de uma barragem de rejeito geralmente é feita pela própria mineradora e o 

alteamento ocorre de acordo com a necessidade de armazenamento do rejeito. Este 
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processo apresenta vantagens econômicas em relação às barragens convencionais que 

são usualmente finalizadas em curtos períodos de tempo. Entretanto, o controle 

construtivo destas barragens de rejeito é geralmente limitado e podem ocorrer rupturas 

associadas a má aplicação das práticas construtivas (Gomes et al., 2001). 

Além de sucessivos alteamentos das barragens ou diques de contenção, outras obras são 

comumente executadas diretamente sobre depósitos de rejeitos de mineração, tais como: 

diques internos, estruturas de reforço, acessos, dentre outras. A estabilidade dessas 

estruturas construídas sobre rejeitos depende das características do material armazenado 

no depósito, sendo fortemente influenciada pelo manejo realizado e também pelos 

métodos construtivos empregados (Penna, 2008). 

Os problemas referentes à construção sobre solos moles podem ser de duas naturezas: 

uma é a possibilidade real de instabilidade da estrutura no curto prazo, isto é, durante e 

logo após o final da construção; outra é a dificuldade construtiva de acesso e tráfego de 

equipamentos no início dos trabalhos, o que requer o uso de técnicas adequadas e 

equipamentos leves. 

Durante a execução de obras em depósitos desta natureza é necessário extremo cuidado, 

pois existe a possibilidade de ruptura devido à baixa capacidade de suporte e ao 

aumento de poropressão na fundação. A baixa permeabilidade de depósitos de lama 

dificulta o adensamento do material diante de um carregamento, não modificando sua 

condição de terreno extremamente fraco e quase fluido a época da construção 

(Robertson, 1986). Um depósito estratificado pode também sofrer ruptura por 

liquefação nas camadas granulares suscetíveis ao fenômeno. 

Outra questão preocupante são os recalques ao longo do tempo (Massad, 2003). 

Observam-se nas construções sobre rejeitos a possibilidade de ocorrência de recalques 

diferenciais significativos, necessitando de um longo período de tempo para sua 

estabilização. Contudo, a estabilidade em longo prazo tende a não ter problemas nestas 

construções devido ao ganho de resistência em função do adensamento do material. 

Mesmo compostos por um único tipo de material, de granulometria relativa a um silte 

ou a uma areia fina, por exemplo, é frequente encontrar num perfil de um depósito de 

rejeitos diferentes tipos e/ou características de materiais. Isto se deve ao fato do minério 

apresentar diferenças de composição no decorrer da vida útil da mina. Assim, muitas 

vezes o perfil deve ser analisado como um meio estratificado quando existirem 

diferenças significativas acerca da textura, densidade e resistência. 
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A necessidade de construção de aterros sobre rejeitos finos durante a operação 

da barragem e manejo dos rejeitos é muito comum e a falta de metodologias de projeto 

ou construtivas podem levar à problemas de instabilidade gerando sérias consequências 

em termos financeiros e de planejamento. De uma maneira geral, podem ser 

identificados três mecanismos de instabilidade destas estruturas (Jewell, 1982; 

Bonaparte & Christopher, 1987), indicados na Figura 2.1: 

 

 Instabilidade da fundação – Ocorre devido à baixa capacidade de carga da 

fundação, podendo gerar: expulsão do solo mole da fundação pelas laterais; 

recalques ou deformações excessivas; perda da geometria; 

 Instabilidade interna – Deslizamento lateral do material do aterro; tende a 

ocorrer geralmente quando o aterro não é controlado; 

 Instabilidade global – Ruptura do aterro e da fundação com superfície de ruptura 

bem definida, podendo ser rotacional ou translacional. 

 

 

Figura 2.1 – Tipos de ruptura de aterros sobre solos moles (Jewell, 1982) 

(a) instabilidade da fundação; (b) instabilidade interna; (c) instabilidade global 

 

Vale ressaltar também que a profundidade da superfície de ruptura em depósitos de 

rejeitos finos depende da resistência não drenada. Segundo Penna (2008), quando a 
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resistência não drenada é constante com a profundidade a superfície de ruptura é mais 

profunda, e quando a resistência não drenada aumenta com a profundidade a superfície 

de ruptura é mais superficial. 

No caso de depósitos estratificados a tendência da superfície de ruptura é passar pela 

camada mais mole, ou com menor valor de resistência não drenada. Neste último caso, 

o chamado efeito Kokusho e o fenômeno de liquefação devem ser observados também 

como mecanismos de instabilidade. 

Assim, o comportamento de aterros construídos sobre depósitos de rejeitos finos não 

pode prescindir de uma investigação geotécnica criteriosa dos materiais de fundação por 

meio de ensaios de campo diversos e por instrumentação variada, visando determinar as 

condições de estabilidade, comportamento tensão-deformação e, muito particularmente, 

a suscetibilidade dos rejeitos à liquefação. 

 

2.2. INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO 

 

Os rejeitos de mineração tendem a exibir características mineralógicas, geotécnicas, 

físicas e químicas variáveis, em função do tipo de minério processado e do próprio 

processo de beneficiamento adotado (Mamani, 2012).  

Devido à complexidade dos depósitos de rejeitos de mineração, faz-se necessário 

entender o comportamento destes materiais, mediante uma completa e detalhada 

caracterização tecnológica, que envolve procedimentos de laboratório e de campo, para 

determinação de suas características de granulometria, índices físicos em geral, 

compressibilidade, condutividade hidráulica, resistência e suscetibilidade à liquefação, 

adotando-se metodologias bastante conhecidas e de aplicação generalizada no âmbito da 

engenharia geotécnica.  

Na presente abordagem, a ênfase da revisão bibliográfica será dada às investigações de 

campo que foram realizados para o estudo de caso analisado: ensaios de piezocone 

(CPTu) e ensaios de palheta (Vane Test).  

 

2.2.1. Ensaio de Piezocone (CPTu) 

 

Dentre as várias metodologias de investigações geotécnicas in situ, o ensaio de 

piezocone CPTu (Piezocone Penetration Test) tem-se caracterizado como uma das mais 
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importantes ferramentas de prospecção geotécnica. A execução do ensaio consiste na 

cravação no terreno de uma ponteira cônica de seção transversal de 10 cm² (Figura 2.2) 

a uma velocidade constante de 20 mm/s.  

 

Figura 2.2Piezocone (Davies e Campanella, 1995). 

 

O ensaio de piezocone difere do ensaio de cone convencional por permitir, além das 

medidas elétricas de resistência de ponta (qc) e atrito lateral (fs), o monitoramento das 

poropressões (u) geradas durante o processo de cravação de forma contínua (Lima, 

2008). Segundo Schnaid (2000), os resultados de ensaios piezocone permitem verificar 

o comportamento de depósitos de rejeitos, pois é possível estimar parâmetros como 

resistência ao cisalhamento e capacidade de carga, classificar os materiais e identificar 

camadas drenantes ou não drenantes de pequena espessura além de estimar módulos de 

deformabilidade e coeficientes de adensamento. Os elementos mecânicos constituintes e 

o ensaio são padronizados pela ABNT MB-3.406 (1991). 

Com os dados fornecidos pelo ensaio são determinados três parâmetros fundamentais 

para identificação do tipo de solo, razão de atrito (Rf), parâmetro de poro pressão (Bq) e 

resistência de ponta corrigida (qt), a partir dos quais se pode caracterizar a estratigrafia 

do perfil do solo por meio de diferentes sistemas de classificação. 
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Diversos autores apresentaram propostas de classificação dos solos com base em 

resultados de ensaios de piezocone sendo a mais consagrada a de Robertson (1991). 

Robertson (1991) propõe um ábaco de classificação dos solos que permitem inferir o 

comportamento (Figura 2.3 e Tabela 2.1), correlacionando a resistência de ponta 

corrigida (qt) e o parâmetro (Bq) definidos pelas seguintes equações: 

 

𝑞𝑡 =  𝑞𝑐 + (1 − 𝑎). 𝑢2      (2.1) 

sendo:                                        𝑎 =
𝐴𝑛

𝐴𝑡
            (2.2) 

onde An é a área do fuste do cone e At a sua área da ponta. 

 

Figura 2.3  Classificação dos solos a partir de ensaios de piezocone 

(Robertson, 1991). 

Tabela 2.1  Tabela de classificação dos solos (Robertson, 1991) 
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Os resultados dos ensaios de piezocone depois de tratados são reproduzidos em ábacos 

de classificação do solo baseada no método de Robertson (1991). Os valores de entrada 

no ábaco são resistência de ponta normalizada (Qt), razão de poropressão (Bq) e razão 

de atrito normalizada (FR), parâmetros estimados com base nas seguintes relações: 

 

𝑄𝑡 =
𝑞𝑡− 𝜎𝑣𝑜

𝜎′
𝑣𝑜

    (2.3) 

𝐵𝑞 =
𝑢2− 𝑢𝑜

𝑞𝑡− 𝜎𝑣𝑜
    (2.4) 

𝐹𝑅 =
𝑓𝑠

𝑞𝑡−𝜎𝑣𝑜  
∙ 100   (2.5) 

sendo:  

u2  poropressão medida durante a penetração; 

uo  poropressão inicial (igual à estabilizada); 

𝜎𝑣𝑜 tensão vertical total. 

 

2.2.2. Ensaio de Palheta (Vane Test) 

 

O Ensaio de Palheta ou Vane Test é tradicionalmente empregado na determinação da 

resistência ao cisalhamento não drenada (Su) de depósitos de argilas moles (Schnaid, 

2012). O ensaio consiste em provocar um torque nas palhetas cravadas no solo que seja 

suficiente para induzir o cisalhamento do solo por rotação em condições não drenadas. 

A realização deste tipo de ensaio só é bem sucedida quando se conhece previamente 

algumas características do solo não só para avaliar a aplicabilidade, como para 

posteriormente, interpretar adequadamente os resultados. Embora o ensaio possa ser 

executado em materiais com resistências de até 200 kPa, a palheta especificada na 

Norma Brasileira recomenda a sua aplicação no caso de resistências inferiores a 50 kPa. 

A Norma Brasileira define a resistência não drenada (Su), expressa em kPa, fornecida 

pelo ensaio de palheta, mediante a seguinte relação: 

 

𝑆𝑢 =
0,86𝑥𝑀

𝜋𝑥𝐷3
   (2.6) 

sendo: 

M - torque máximo medido (kN.m); 

D - diâmetro da palheta (m). 
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O valor da resistência não drenada obtida pelo ensaio de palheta é afetado por fatores 

associados às condições de drenagem, anisotropia, efeitos da inserção da palheta no solo 

e influência do tempo. A correção da combinação destes fatores pode ser feita por meio 

da equação 2.7 proposta por Bjerrum (1973). 

 

𝑆𝑢(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜) =  µ𝑥𝑆𝑢(𝑝𝑎𝑙ℎ𝑒𝑡𝑎)  (2.7) 

 

O fator de correção empírico (µ) é determinado por meio de retroanálises e tem sido 

comumente estimado com base nos parâmetros de plasticidade dos materiais. 

 

2.3. INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA DE ATERROS  

 

No caso da implantação de aterros, tal como no caso de outras obras civis de grande 

porte, que implicam riscos de perdas materiais significativas ou de vidas humanas, é de 

expressa relevância monitorar o desempenho da estrutura, durante toda a sua vida útil 

desde a sua construção, por meio do registro contínuo dos dados de instrumentos 

instalados no corpo do maciço e na sua fundação. 

Estas medições contemplam comumente a magnitude de deslocamentos horizontais e 

recalques do aterro e dos valores das poropressões geradas em diferentes profundidades 

do maciço e da fundação. Na discussão exposta a seguir, foram enfatizados 

instrumentos e técnicas adotados na instrumentação do aterro analisado. 

 

2.3.1.  Indicador de Nível d’Água (INA) 

 

A função do indicador de nível de água (Figura 2.4) é indicar a cota da superfície 

freática no ponto onde o medidor está instalado. O instrumento consta de um tubo de 

acesso perfurado de PVC, com 25 mm de diâmetro instalado em um furo de sondagem 

de 75 ou 100 mm de diâmetro e preenchido com areia até a superfície do terreno, 

permitindo livre passagem da água. Próximo à superfície executa-se um selo de 

bentonita-cimento. A parte perfurada do tubo de acesso é revestida com geotêxtil tipo 

não tecido e a leitura é realizada com indicador elétrico de nível d’água (piu) onde se 

mede a distância entre a boca do tubo e o nível de água.  



12 

 

Calcula-se, por subtração, a altura de coluna de água dentro do tubo. Como a cota de 

instalação do bulbo é conhecida, somando-se a altura de coluna de água à cota do bulbo, 

obtém-se, assim, a cota da superfície freática naquele ponto. 

 

 

Figura 2.4 – Indicador de Nível d’água (INA) 

 

2.3.2. Piezômetro Elétrico de Corda Vibrante 

 

Os piezômetros elétricos de corda vibrante medem a pressão de água através da 

deformação de um diafragma interno, cuja deflexão é medida por um sensor de corda 

vibrante instalado perpendicularmente ao plano do diafragma (Silveira, 2006). A 

principal vantagem deste equipamento está associada aos mais baixos tempos de 

resposta, devido ao pequeno volume de água que o maciço precisa fornecer para o 

deslocamento do diafragma do transdutor. 

Atualmente os piezômetros de corda vibrante vêm sendo largamente empregados na 

auscultação de obras por serem precisos, sensíveis, poderem ser lidos à distância e 

integrados a sistemas automáticos de aquisição de dados. As desvantagens destes 

instrumentos estão associadas diretamente às limitações inerentes a dispositivos 

elétricos, sendo muito sensíveis a interferências eletromagnéticas de quaisquer 

naturezas.  
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O piezômetro é instalado no ponto a ser monitorado e é ligado a um cabo que se estende 

até a superfície onde é conectado a um aparelho de aquisição de dados, para as leituras 

das poropressões (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 – Piezômetro elétrico de corda vibrante 

 

2.3.3.  Placas de Recalque 

 

As placas de recalque constituem os instrumentos de medição de recalques mais 

utilizados em obras brasileiras, sendo instalados tanto nas fundações como ao longo dos 

aterros construídos.  

As placas são confeccionadas de aço ou madeira com dimensões de 500 mm x 500 mm 

solidarizadas a uma haste para fora do aterro. A haste é revestida com um tubo de PVC 

de forma a proteger o instrumento dos equipamentos com a subida do aterro, permitindo 

também, o nivelamento topográfico da sua extremidade superior. Os deslocamentos 

verticais são medidos com estação total através da extremidade da haste em relação a 

uma referência de nível (benchmark) e os deslocamentos horizontais utilizando pontos 

de triangulação geodésicos. Os resultados das leituras e o acompanhamento das 

movimentações das placas em superfície permitem obter a magnitude e a velocidade 

dos deslocamentos verticais ao longo do tempo. A principal característica deste tipo de 
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instrumento é a facilidade de instalação e manutenção, pelo que oferecem uma grande 

confiabilidade, e cuidados específicos devem ser tomados durante a sua instalação e 

durante a execução dos aterros (Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6 – Placas de recalque (Terratek, 2014) 

 

2.3.4. Inclinômetros 

 

Os inclinômetros são os instrumentos mais eficientes para medir os deslocamentos 

horizontais em profundidade.  

Normalmente esse instrumento começa a ser instalado logo no início da construção do 

aterro. Sua instalação é simples e consiste na execução de um furo de sondagem, na 

profundidade que se deseja instalar o instrumento, no furo é inserido um tubo de 

alumínio, com ranhuras longitudinais, diametralmente opostas (que servem de guia). A 

base do tubo deve ser instalada em uma camada rígida mantendo-se fixa ao longo do 

tempo. Os deslocamentos horizontais são registrados em duas direções ortogonais, ao 

longo do comprimento do instrumento. Um torpedo que possui dois acelerômetros é 

inserido no tubo obtendo a inclinação do mesmo com a vertical segundo os planos A-A 

(paralelo ao eixo de simetria do aterro) e B-B (perpendicular ao eixo de simetria do 

aterro). Por meio do somatório dos valores dos deslocamentos a partir de um ponto fixo, 
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podem-se obter os deslocamentos horizontais ao longo do todo o tubo do inclinômetro 

(Fahel, 2003). Estes dados, analisados em conjunto com as premissas de projetos e as 

características geológico geotécnicas da fundação, permitem análises das evoluções dos 

deslocamentos e mesmo análises expeditas da estabilidade da construção. Outro cuidado 

essencial é garantir o perfeito alinhamento das ranhuras durante a instalação do tubo, de 

forma a garantir o pleno funcionamento do inclinômetro durante toda sua vida útil. A 

Figura 2.7 apresenta um esquema básico da instalação de um inclinômetro em aterro. 

 

Figura 2.7 – Esquema de instalação e leitura de um inclinômetro (DNER-PRO 381/98)  

 

2.3.5. Perfilômetros 

 

O perfilômetro é um instrumento que permite observar os recalques de um aterro de 

maneira contínua, obtendo-se um perfil horizontal de recalques. No início da obra 

instala-se um tubo de acesso, horizontal ou sub-horizontal, de ferro galvanizado ou PVC 

com cerca de 50 mm de diâmetro. Este tubo é provido de um cabo ou corda no seu 

interior para puxar o sensor do instrumento.  

O instrumento consta de um sensor elétrico de pressão de corda vibrante que mede a 

cada passo o valor da pressão hidrostática aplicada por um reservatório que está a uma 

altura conhecida. Estes medidores permitem a obtenção dos recalques em diferentes 

seções do tubo (perfis de recalques) e são especialmente indicados no caso de recalques 

excessivos (construções sobre fundações muito compressíveis, por exemplo). A Figura 

2.8 apresenta o perfil de um aterro com o perfilômetro instalado. 
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Figura 2.8 – Aterro com perfilômetro instalado (DNER-PRO 381/98) 

 

2.4. FENÔMENO DA LIQUEFAÇÃO 

 

A liquefação é um fenômeno pelo qual os materiais granulares sofrem uma redução 

significativa da resistência ao cisalhamento, em condições não drenadas, ocasionando 

um fluxo de massa de solo até que sejam estabilizadas as tensões cisalhantes próprias 

com a ação de tensões cisalhantes externas (Castro, 1969).  

No contexto da mineração, a possibilidade de ocorrência da liquefação nos rejeitos 

granulares, quando saturados, é uma preocupação relevante que deve ser considerada na 

avaliação da segurança de barragens de rejeitos (Freire, 2009). 

A liquefação pode ser explicada pelo fato de que a resistência do solo não coesivo é 

proporcional à tensão efetiva, que em solos granulares se deve basicamente à tensão de 

contato entre os grãos. Deste modo, pelo princípio das tensões efetivas, o aumento da 

poropressão reduz essas tensões gerando uma perda de resistência do solo, podendo 

levá-lo a uma condição extrema de se comportar como um fluido viscoso. 

A tendência do solo em contrair ou dilatar quando cisalhado explica as mudanças na 

poropressão em uma situação não drenada (aumento, diminuição, redistribuição ou 

dissipação). No caso de solos granulares, saturados e no estado fofo, o cisalhamento 

produz um aumento das poropressões numa condição não drenada devido a sua 

tendência à contração. Esta tem sido a causa mais comum de liquefação em depósitos de 

rejeitos (Penna, 2008). A exposição a seguir é focada nos princípios gerais do fenômeno 

da liquefação e nas premissas do Método de Olson (2001), adotado no estudo de caso. 
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2.4.1.  Liquefação Dinâmica e Estática 

 

O fenômeno da liquefação pode ser designado pelos termos ‘liquefação estática’ ou 

‘liquefação dinâmica’, a depender do tipo de evento e dos condicionantes iniciadores do 

processo.  

A liquefação dinâmica é a mais conhecida, sendo ocasionada por eventos dinâmicos, em 

especial terremotos, embora haja também registros de rupturas associadas a vibrações 

causadas pela cravação de estacas e explosões. Já a liquefação estática trata-se de um 

fenômeno iniciado por carregamentos estáticos como sobrecarga, aumento repentino da 

freática, elevada precipitação pluviométrica dentre outros (Castro, 1969). 

Em geral, a liquefação estática é mais suscetível em solos não coesivos, saturados, com 

comportamento contrátil que, quando sofrem um carregamento não drenado, perdem a 

resistência com o aumento das deformações (strain softening). Desta forma, solos com 

esse tipo de comportamento possuem capacidade de suporte limitada. 

Na mineração, barragens de rejeito alteadas pelo método de montante ou de linha de 

centro, principalmente o primeiro, são muito propensas a ter rupturas por liquefação 

estática. Similarmente, aterros construídos (acessos, diques internos) sobre depósitos de 

rejeitos apresentam características potenciais para o desenvolvimento do fenômeno 

(Troncoso, 1997).  

Nesta dissertação será tratado somente o estudo da liquefação estática, pelo fato de o 

Brasil estar localizado em zona de baixa sismicidade (os sismos ocorrem, mas com 

baixos registros de eventos de grande magnitude). Para a avaliação da instabilidade por 

fluxo por liquefação em obras de aterros executadas sobre depósitos de rejeitos finos, as 

seguintes análises devem ser consideradas: 

 

(i) Análise de suscetibilidade à liquefação do depósito de rejeitos; 

(ii) Análise do gatilho da liquefação (triggering); 

(iii) Análise da estabilidade pós-gatilho. 
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2.4.2. Análise da Suscetibilidade dos Rejeitos à Liquefação  

 

2.4.2.1. Distribuição Granulométrica dos Grãos 

 

A distribuição granulométrica e o formato dos grãos são fatores que influenciam no 

potencial de liquefação de um determinado solo. Antes, acreditava-se que a liquefação 

estava restrita apenas a depósitos de areia. Entretanto, tem sido observada a liquefação 

em siltes não plásticos e até em pedregulhos, tanto em laboratório quanto no campo 

(Cárdenas, 2004). Esta ocorrência está associada à presença de camadas adjacentes 

menos permeáveis impedindo a dissipação do excesso de poropressões. 

Bray et al. (2004) observam que não é a quantidade de partículas com granulometria 

fina (passante na peneira de número 200) que melhor indica a suscetibilidade de um 

solo à liquefação, e sim a quantidade de argilo-minerais. Desta forma, o índice de 

plasticidade (IP) do solo seria um melhor indicador. 

Boulanger & Idriss (2004, 2006), citados em Anderson et al. (2007) utilizam o índice de 

plasticidade para a diferenciação entre solos com comportamento de areia (“sand-like 

material”) e solos com comportamento de argila (“clay-like material”). Para estes 

pesquisadores, solos com IP maior que 7% podem ser classificados como não 

suscetíveis à liquefação, por apresentarem comportamento de argila. 

De acordo com Terzaghi et al. (1996), o potencial de liquefação de areias com teor de 

finos maior do que 5% depende da quantidade e da plasticidade dos finos, pois os finos 

plásticos impedem a separação dos grãos de areia durante um carregamento, garantindo 

um aumento da resistência à liquefação. 

Citado por Terzaghi et al. (1996), Tsuchida (1970) propôs envoltórias de contorno de 

distribuição granulométrica (Figura 2.9), com base em ensaios granulométricos em 

solos que apresentaram ou não suscetibilidade ao fenômeno da liquefação. O contorno 

inferior reflete a influência dos finos plásticos que reduzem a possibilidade das areias de 

contraírem durante o cisalhamento. De acordo com a Figura 2.9 (a), depósitos de solo 

natural com D50 (diâmetro médio) menor do que 0,02 mm ou maior do que 2,0 mm não 

são suscetíveis à liquefação.  
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Figura 2.9 – Limites granulométricos de suscetibilidade à liquefação 

(Terzaghi et al., 1996; modificado) 

 

Por outro lado, de acordo com Terzaghi et al. (1996), rejeitos de mineração são 

altamente suscetíveis à liquefação, embora contenham uma significativa quantidade de 

partículas com tamanho de silte e argila, porque estes finos são compostos de sólidos 

não plásticos. Na Figura 2.9 (b) está apresentada a faixa granulométrica para os rejeitos 

de granulometria fina com suscetibilidade à liquefação (Terzaghi et al., 1996). 

Robertson & Campanella (1985), a partir dos resultados de ensaios de piezocone 

realizados por Douglas e Olsen (1981) fizeram uma adaptação de sua proposta para 

classificação dos solos, definindo uma região granulométrica onde os materiais são mais 

suscetíveis ao fenômeno de liquefação, denominada Zona A (Figura 2.10). 

O gráfico utilizado envolve a resistência de ponta (qc) e a resistência por atrito lateral 

normalizada (FR%). A Zona A abrange principalmente materiais finos, com maior faixa 

para os siltes arenosos e siltes. 
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Figura 2.10 – Classificação granulométrica (Robertson & Campanella, 1985). 

 

2.4.2.2. Método de Olson 

 

Por meio de retroanálises de casos históricos de ruptura por liquefação, Olson (2001) 

propôs a metodologia mais comumente utilizada para avaliação da suscetibilidade do 

solo ao fenômeno de liquefação. A metodologia foi desenvolvida baseada na utilização 

de correlações entre as razões de resistência ao cisalhamento e valores de resistência à 

penetração corrigida, obtidos de ensaios de campo (SPT e CPT) disponíveis para os 

casos históricos. 

Olson construiu uma base de dados e correlacionou com a fronteira proposta por Fear e 

Robertson (1995), a qual delimita zonas suscetíveis (comportamento de contração) e 

não suscetíveis à liquefação (comportamento de dilatância).   

A metodologia de Olson permite avaliar tanto a liquefação estática quanto dinâmica, 

porém, devido ao escopo deste trabalho, serão considerados apenas os métodos para a 

avaliação estática. O método ainda permite avaliar tanto a suscetibilidade à liquefação, 

quanto o gatilho e a estabilidade relativa à ruptura em fluxo por liquefação. 
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 Correções para SPT  

 

O número de golpes de SPT deve ser corrigido levando em consideração a variabilidade 

dos equipamentos utilizados nos ensaios, nas diversas partes do mundo. O número de 

golpes de SPT corrigido, (N1)60, é definido como o número de golpes de SPT para uma 

tensão vertical efetiva de 100 kPa e um nível de energia igual a 60% da energia teórica 

de queda livre do martelo, aplicada à haste de perfuração (Olson, 2001). 

Seed et. al. (1985), citados em Olson (2001), propuseram um número de golpes padrão, 

N60, que corresponde à transferência de aproximadamente 60% da energia teórica de 

queda livre do martelo, expresso por: 

   

𝑁60 = 𝑁 (
𝐸𝑅

60
)        (2.8) 

sendo:  

ER – porcentagem de energia utilizada no ensaio (relativa à energia teórica de queda 

livre do martelo); segundo Schnaid (2000), no Brasil é comum o uso de sistemas 

manuais para a liberação de queda do martelo que aplica uma energia da ordem de 70% 

da energia teórica;  

N – número de golpes medido no ensaio SPT. 

 

Além da correção relativa à energia de cravação da haste, o valor de N60 também é 

corrigido para a tensão vertical efetiva de aproximadamente 100 kPa, multiplicando N60 

pelo fator de correção do nível de tensões (CN), tal que: 

 

(𝑁1)60 =  𝑁60𝐶𝑁 = 𝑁60 (
𝑃𝑎

𝜎′𝑣𝑜
)

𝑛

        (2.9) 

 

sendo: 

Pa – pressão atmosférica na unidade de σ′𝑣𝑜; 

n – valor de 0,5 para areias, Olson (2001) sugere a utilização de n igual a 0,5 para todos 

os solos que apresentam suscetibilidade à liquefação. 

A linha de contorno proposta por Fear & Roberston (1995) para valores limites de NSPT 

corrigidos, para comportamento à contração e dilatância, está apresentada na Figura 

2.11, sendo expressa por: 
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(𝜎′𝑣𝑜)𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 9,5812 𝑥 10−4[(𝑁1)60]4,7863 (2.10) 

 

 

Figura 2.11 – Envoltória das relações entre ’v0 e (N1)60 para solos contrácteis e 

dilatantes (modificado de Olson, 2001) 

 

 

 Correções para CPTu 

 

Considerações similares foram propostas para o tratamento dos resultados de ensaios 

CPTu que, entretanto, devem ser corrigidos apenas em termos da influência das tensões 

confinantes, de tal modo que: 

𝑞𝑐1 =  𝑞𝑐. 𝐶𝑞              (2.11) 

sendo: 

Cq – Fator de correção do nível de tensões para CPT; 

qc – Resistência de ponta do cone. 
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Para incorporar o fator de correção do nível de tensões proposto por Seed et al. (1983), 

Kayen et al. (1992) propuseram a seguinte relação:  

 

𝐶 𝑞  =
1,8

0,8+(
𝜎′

𝑣𝑜
𝑃𝑎

)
    (2.12) 

 

Esta relação, de acordo com Olson (2001), fornece correções similares às obtidas pela 

correção do SPT. Para evitar grandes valores para baixos níveis de tensões, Olson 

(2001) sugere a utilização de um valor máximo de Cq igual a 2. 

A envoltória de contorno proposta por Fear & Roberston (1995) para resultados de 

ensaios CPTu (Figura 2.12) é dada pela seguinte relação: 

 

(𝜎′𝑣𝑜)𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 1,1047 𝑥 10−2 (𝑞𝑐1 )
4,7863   (2.13) 

 

 

Figura 2.12 – Envoltória das relações entre ’v0 e qc1 para solos contrácteis e dilatantes 

(modificado de Olson, 2001) 
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Estas relações foram propostas para tensões efetivas menores do que 300 kPa, 

entretanto, Olson (2001) afirma ser razoável uma extrapolação além destes valores. O 

autor recomenda ainda que, para o projeto de novas estruturas ou para a avaliação de 

estruturas existentes, os dados de (N1)60 e/ou de qc1 sejam plotados versus a tensão 

vertical efetiva, em um gráfico contendo as relações propostas por Fear & Robertson 

(1995). Desta forma, torna-se possível identificar e caracterizar as camadas de solos 

suscetíveis à liquefação.  

 

2.4.3.  Análise do Gatilho da Liquefação 

 

Estruturas de terra formadas por solos suscetíveis à liquefação tais como barragens e 

diques de rejeitos, podem permanecer estáveis por muitos anos e repentinamente 

romperem por liquefação. Quanto mais alto o dique e quanto mais inclinado for o 

talude, maior será a tensão cisalhante estática atuante e a probabilidade de ativação do 

gatilho da liquefação (Byrne, 2008). 

A inicialização de um processo de liquefação em um depósito suscetível depende das 

características das forças solicitantes, as quais podem ser de origem estática e/ou 

dinâmica, bem como de características do meio as quais definirão a sua resposta frente 

às solicitações, lembrando que o fato de um material ser potencialmente suscetível a 

liquefação não implica que esta venha a acontecer (Lade, 1992). 

Abaixo, seguem alguns gatilhos para ocorrência da liquefação estática em Barragens de 

rejeitos citados por Davies et al. (2002):  

 

 Aumento das poropressões induzido por uma subida da superfície freática; 

 Aumento das poropressões induzido por uma taxa de carregamento excessiva 

(Ex: Devido a um rápido alteamento da barragem); 

 Tensões cisalhantes estáticas atuantes ultrapassando a superfície de colapso, 

levando a uma liquefação espontânea; 

 Remoção da camada de suporte posicionada no pé da estrutura, promovida por 

galgamento da barragem ou por qualquer outra situação, aumentando as tensões 

cisalhantes atuantes; 

 Movimento da fundação rápido o suficiente para criar um carregamento não 

drenado em rejeitos suscetíveis ao colapso espontâneo. 
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Na literatura, existem poucas propostas de avaliação do gatilho da liquefação, sendo as 

mais conhecidas desenvolvidas por Poulos et. al. (1985) e Seed e Harder (1990). 

Devido a pouca praticidade destes métodos, já que necessitam de extensas campanhas 

de laboratório, vale-se ressaltar a proposta desenvolvida por Olson (2001), que sugere 

um procedimento para determinar se as tensões cisalhantes estáticas atuantes excedem a 

resistência ao cisalhamento de pico dos solos suscetíveis à liquefação. 

Olson (2001) propõe a realização de uma análise de estabilidade de taludes antes da 

ruptura para estimar a tensão cisalhante estática atuante (τd) nos solos suscetíveis à 

liquefação. Um único valor da resistência ao cisalhamento é assumido para estes solos, 

e esta resistência ao cisalhamento é modificada até um fator de segurança igual a 1 (um) 

ser alcançado. As resistências ao cisalhamento não drenadas ou drenadas inteiramente 

mobilizadas são assinaladas para os solos não suscetíveis à liquefação. A busca da 

estabilidade de taludes deve considerar tanto uma superfície potencial de ruptura 

circular como não circular (Neto, 2009). 

A aplicação da metodologia inclui a sequência dos seguintes procedimentos para análise 

de estabilidade: 

 

 Dividir a superfície de ruptura crítica de 10 a 15 segmentos; 

 Determinar o valor da média ponderada da tensão vertical efetiva, σ′𝑣𝑜(média), 

pela relação abaixo, ao longo da superfície de ruptura crítica e calcular a razão 

de tensão cisalhante estática média, τd/σ′𝑣𝑜(média). 

 

𝜎′
𝑣𝑜 (𝑚é𝑑𝑖𝑎) =

∑ 𝜎′
𝑣𝑖 𝑥 𝐿𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1

   (2.13) 

sendo: 

σ′𝑣𝑖–tensão vertical efetiva atuante; 

Li– comprimento do segmento i da superfície de ruptura crítica. 

 

Como o estudo de caso analisado neste trabalho refere-se apenas à liquefação causada 

por gatilho estático, o procedimento para cálculo da tensão cisalhante sísmica média não 

será considerado. Em estudos onde tais eventos sejam aplicáveis, podem ser estimadas 

outras tensões cisalhantes (τoutras) atuantes nos segmentos da superfície de ruptura 

crítica, usando análises apropriadas. 
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 Determinar o valor de Su(Pico)/σ′𝑣𝑜  usando a resistência à penetração corrigida 

de SPT e/ou CPT e as relações dadas abaixo (ou por meio de valores obtidos 

diretamente das Figuras 2.13 e 2.14): 

 

Su(Pico)

σ′
vo

=  0,205 + 0,0075 [(N1)60] ± 0,04            para (N1)60 ≤ 12        (2.14) 

 

         
Su(Pico)

σ′
vo

=  0,205 + 0,0143 (qc1) ± 0,04            para qc1 ≤ 6,5MPa           (2.15) 

 

Figura 2.13 – Relações entre a razão de resistência ao cisalhamento de pico e o número 

de golpes de SPT corrigido (modificado de Olson, 2001) 

 

Figura 2.14 – Relações entre a razão de resistência ao cisalhamento de pico e a 

resistência de ponta de CPT corrigida (modificado de Olson, 2001) 
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De acordo com Olson (2001), o nível de conservadorismo pode ser incorporado usando 

uma resistência à penetração maior ou menor do que o valor médio, ou selecionando 

uma razão de resistência de pico maior ou menor do que o valor médio. 

 

 Calcular os valores de Su(Pico) e τd, para cada segmento da superfície de ruptura 

crítica, multiplicando a razão de resistência de pico e a razão de tensão 

cisalhante estática pelo σ′
𝑣𝑜 de cada segmento, respectivamente. 

O potencial para ativar a liquefação em cada segmento pode então ser estimado usando 

um fator de segurança contra a ativação da liquefação, conforme a seguinte relação: 

 

𝐹𝑆𝐺𝑎𝑡𝑖𝑙ℎ𝑜  ≈
S𝑢(Pico)

τ𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒+ τ𝑚é𝑑𝑖𝑜,𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜+ τ𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠
   (2.16) 

 

Os segmentos com FSGatilho maiores ou iguais a 1,0 são improváveis de liquefação. A 

estes segmentos devem ser assinaladas suas resistências ao cisalhamento de pico para 

uma análise de estabilidade pós-gatilho. Os segmentos com FSGatilho menores do que 1,0 

são prováveis de entrarem em liquefação e a estes devem ser assinaladas as resistências 

ao cisalhamento liquefeitas para uma análise de estabilidade pós-gatilho. 

 

2.4.4. Análise da Estabilidade Pós-Gatilho 

 

Uma vez possível a ocorrência da liquefação após a análise de suscetibilidade e do 

gatilho, então a estabilidade da estrutura pós-liquefação deve ser avaliada. Iniciada a 

liquefação do material, o mesmo perde a resistência e por isso uma análise de 

estabilidade pós-gatilho (usando a geometria antes da ruptura) deve ser feita para 

determinar se as forças cisalhantes estáticas atuantes são maiores do que a resistência ao 

cisalhamento disponível, considerando-se a resistência não drenada do material 

liquefeito (Su pós-liq). 

A razão de resistência liquefeita é determinada com base nas relações dadas abaixo (ou 

por meio de valores obtidos diretamente das Figuras 2.15 e 2.16): 

 

Su(LIQ)

σ′
vo

=  0,03 + 0,0075 [(N1)60] ± 0,03     para (N1)60 ≤ 12     (2.17) 

Su(LIQ)

σ′
vo

=  0,03 + 0,0143 (qc1) ± 0,03           para qc1 ≤ 6,5MPa   (2.18) 
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Figura 2.15 – Relações entre a razão de resistência ao cisalhamento liquefeita e o 

número de golpes de SPT corrigido (modificado de Olson, 2001) 

 

 

Figura 2.16 – Relações entre a razão de resistência ao cisalhamento liquefeita e a 

resistência de ponta de CPT corrigida (modificado de Olson, 2001) 
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Os valores da resistência ao cisalhamento liquefeita são calculados usando o valor de 

σ′
𝑣𝑜 para o segmento e então assinalados para os segmentos da superfície crítica de 

ruptura, previstos de entrarem em liquefação na análise do gatilho.  

Os valores das resistências ao cisalhamento inteiramente mobilizadas drenadas e não 

drenadas são assinalados para os solos não previstos de entrarem em liquefação. Esta 

análise deve ser feita para todas as superfícies de ruptura potenciais em que a liquefação 

foi ativada na análise do gatilho. 

Segundo Olson (2001), se o fator de segurança determinado na análise de estabilidade 

pós-gatilho, FSFluxo for menor ou igual a 1,0, a ruptura em fluxo por liquefação é 

prevista de ocorrer. Se FSFluxo estiver entre 1,0 e 1,1, alguma deformação provavelmente 

ocorrerá. Para este segundo caso, sugere-se que os segmentos da superfície de ruptura 

com FSgatilho entre 1,0 e 1,1 sejam redefinidos com a resistência ao cisalhamento 

liquefeita.  

Neste caso, a análise de estabilidade pós-gatilho deve ser repetida para a determinação 

de um novo fator de segurança. Desta forma, são levados em consideração o potencial 

para a liquefação induzida por deformação e o potencial para a ruptura progressiva da 

estrutura inteira.  

Obviamente o FSFluxo mínimo corresponde a uma condição onde todas as zonas de solos 

suscetíveis à liquefação são assinaladas com as respectivas resistências ao cisalhamento 

liquefeitas na análise de estabilidade pós-gatilho. Esta condição pode ser analisada para 

determinar o pior caso de FSFluxo e para ajudar nos julgamentos considerando a 

necessidade de um novo projeto ou remediação (Neto, 2009). 

 

2.5. EFEITO KOKUSHO 

 

O efeito Kokusho consiste na formação de um filme de água devido ao fato de camadas 

mais impermeáveis impedirem a drenagem da água sobre pressão oriunda dos materiais 

granulares em sua interface (Figura 2.17). Esta situação gera uma região potencialmente 

favorável à ruptura, em função da redução da resistência ao cisalhamento. Essa camada 

de água pode funcionar como uma espécie de superfície de deslizamento provocando 

consequências desastrosas em termos de deslocamento da estrutura acima da massa 

liquefeita, até mesmo em terrenos quase horizontais (Penna, 2008). 
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Figura 2.17 – Formação de filme de água- efeito Kokusho (Penna, 2008). 

 

A magnitude dos deslocamentos depende da espessura da camada d’água, da 

manutenção da integridade da camada, das características do depósito, dentre outros 

fatores, sendo que o deslizamento é mais certo de ocorrer quando o filme d’água é 

formado próximo a superfície. 

Outra questão importante a se considerar é que, se durante o deslizamento acontecer a 

‘quebra’ do filme d’água, isto pode levar a um novo processo de liquefação na massa 

superior de solo, mesmo depois de cessado o carregamento, podendo provocar uma 

nova ruptura (Kokusho, 2000). 

Diante da sensibilidade dos materiais de depósitos de rejeito a liquefação e ao efeito 

Kokusho, observa-se, nestes casos, a possibilidade de se utilizar estruturas que garantam 

a drenagem e a resistência desta fundação em casos de carregamentos rápidos, 

permitindo a imediata dissipação do excesso de poropressão na fundação.  

 

 

 



Capítulo 3 
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3. ESTUDO DE CASO - ATERRO EXPERIMENTAL EXECUTADO SOBRE 

REJEITOS FINOS DE MINERAÇÃO 

 

3.1. NATUREZA DO EMPREENDIMENTO 

 

A Samarco Mineração S.A, localizada no Município de Mariana/MG, explora minério 

de ferro de baixo teor, na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, produzindo 

pelotas de minério para redução direta e para alto-forno e finos (pellet feed e sinter 

feed). Estas operações são realizadas em unidades localizadas nos estados de Minas 

Gerais (exploração) e Espírito Santo (usinas de pelotização), interligadas por três 

minerodutos de cerca de 400 km (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Localização do empreendimento 

 

A Samarco ocupa hoje a segunda posição no mercado transoceânico de pelotas, 

respondendo por 4,5% da produção brasileira de minério. O processo de exploração 

começa na unidade de Germano (Mariana/MG), em mina a céu aberto com recursos 

minerais estimados da ordem de 2,6 bilhões de toneladas de minério de ferro. A 

extração do minério é realizada por meio de equipamentos móveis (compreendendo 

tratores e carregadeiras) e por correias de bancada, alimentando um sistema de correias 

transportadoras de longa distância.  



32 

 

O estéril é disposto de forma controlada, de acordo com os procedimentos de segurança 

e as leis ambientais, ao longo da Pilha de Estéril João Manoel e da Pilha de Estéril de 

Alegria Sul. Futuramente, o material será disposto em uma nova área, a Pilha de Estéril 

de Natividade, atualmente em fase final de estudo.  

A mineradora produz anualmente cerca de 31 milhões de toneladas métricas secas 

(MTMS) de concentrado (dados de 2014), gerando dois tipos de rejeitos: arenosos 

(20,85 milhões de toneladas) e rejeitos finos, na forma de lama (6,82 milhões de 

toneladas). 

O rejeito arenoso, proveniente da flotação convencional, de elevada permeabilidade, o 

que lhe confere satisfatória resistência em condições drenadas, tem sido depositado na 

Barragem do Germano e do Fundão, Dique 1 e na cava exaurida do Germano, sendo 

empregado, após drenagem, no alteamento das barragens pelo método de montante e na 

implantação de demais estruturas. O rejeito fino (lama), proveniente da deslamagem e 

do processo de recuperação de minério de ferro nas colunas ‘recleaner’, devido às 

baixas permeabilidade e resistência, tem sido depositado no reservatório da Barragem 

do Germano (Baia 3) e no Dique 2 da Barragem de Fundão (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 – Sistemas de disposição de rejeitos da Mina de Germano (Google Earth, 

2013) 



33 

 

O lançamento do rejeito arenoso é realizado por espigotamento (mediante canhões de 

lançamento) localizados na crista da barragem e, para montante, na forma de 

empilhamento drenado, de forma a criar uma praia em direção ao reservatório de lama, 

que tende a conformar um pequeno lago. 

 

3.2. LOCALIZAÇÃO E ARRANJO DO ATERRO EXPERIMENTAL 

 

Com o intuito de se estudar o comportamento do rejeito fino (lama) como material de 

fundação para construção de estruturas temporárias e/ou definitivas, a Baia 3 da 

Barragem de Germano foi escolhida para implantação de um o aterro teste, capaz de 

simular as condições de carregamento de um alteamento, sob condições drenadas e não 

drenadas. A Figura 3.3 apresenta a localização aproximada do aterro construído. 

 

 

Figura 3.3 – Localização aproximada do aterro experimental construído 

 

Implantado em dezembro de 2013, em conjunto com a operação da Samarco, Gerência 

Geral de Tecnologia e Ecoeficiência (GGTE) e a empresa Terratek, o aterro foi 
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projetado com uma altura máxima de 6,0 m, dimensões de 30 x 33 m, taludes de 3H:2V 

e altura da berma de equilíbrio de 2,0 m (Figura 3.4). 

 

 

      *Dimensões em m 

Figura 3.4 – Planta e corte do aterro experimental da Baia 3 

 

3.3. SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA 

 

O método construtivo do aterro experimental foi por aterro de ponta, que consiste no 

avanço de um trator empurrando material de empréstimo, trazido por caminhões, sobre 

o terreno de fundação, num prazo total de 19 dias e a uma taxa média construtiva de 
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0,32 m/dia (Figura 3.5), deslocando e substituindo total ou parcialmente a lama do 

depósito de rejeitos.  

 

 

Figura 3.5 – Tempo de construção do aterro experimental 

 

Inicialmente, foi construído um acesso a partir da Baia 3 e uma plataforma de trabalho 

(Figura 3.6) com material de empréstimo (escavação em solo) com 0,5 m de altura e 

leiras de proteção na lateral a fim de garantir a segurança dos equipamentos, criando 

uma praça para a instalação da instrumentação e posterior subida do aterro em rejeito 

arenoso. A partir da instalação dos instrumentos, iniciou-se a construção do aterro 

(Figuras 3.7 a 3.9). 

 

Figura 3.6 – Vista da plataforma de trabalho executada com material de empréstimo 
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Figura 3.7 – Vista da execução do aterro em andamento 

 

 

Figura 3.8 – Vista do aterro construído (com altura de 6,0 m) 

 

 

Figura 3.9 – Vista geral da Baia 3 e do aterro construído (com altura de 6,0 m) 
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Durante a construção do aterro, foi possível observar um contínuo processo de sobre-

elevação do material da fundação pela ação do carregamento crescente do aterro, à 

medida que se desenvolvia o mecanismo de substituição da lama de fundação pelo 

material lançado do aterro. 

 

3.4. INSTRUMENTAÇÃO 

 

A instrumentação projetada e instalada teve como objetivo monitorar os deslocamentos 

horizontais e verticais, bem como medidas de poropressões antes, durante e após a 

construção do aterro, a fim de se obter parâmetros reais do comportamento da fundação 

quando carregada. A seção principal instrumentada foi posicionada na transversal ao 

eixo médio do aterro, prevista como domínio dos carregamentos máximos sucessivos 

(Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 – Localização em planta dos instrumentos instalados 

 

A instrumentação consistiu de seis piezômetros elétricos de corda vibrante instalados na 

fundação (depósito de rejeitos finos ou lama), quatro inclinômetros no pé do aterro, um 

sistema para monitoramento do perfil de recalques ao longo da seção transversal do 

aterro (perfilômetro de recalques), quatro placas de recalque com referência em um 

ponto fixo estável, um indicador de nível d’água na berma de equilíbrio e uma 

INA Indicador de Nível d'Água

I Inclinômetro

PZ Piezômetro

PR Placa de Recalque

Ponto A e B Perfilômetro

Legenda
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referência de nível profunda. As leituras de todos os instrumentos foram realizadas três 

vezes ao dia durante e após a construção do aterro. A Tabela 3.1 e a Figura 3.11 

apresentam os dados da localização e das profundidades dos instrumentos instalados. 

 

Tabela 3.1 – Tabela dos dados de instalação e locação dos instrumentos 

 

 

Figura 3.11 – Perfil de instalação da instrumentação

X Y

I-1 658958,37 7763990,01 919,024 13,5

I-2 658968,57 7763991,82 918,769 25,0

I-3 658952,35 7763985,68 919,224 12,0

I-4 658944,52 7763967,47 919,292 12,0

PZ-1 658964,08 7763978,89 918,896 5,0

PZ-2 658963,12 7763978,52 918,956 7,0

PZ-3 658961,18 7763977,13 918,942 3,0

PZ-4 658960,98 7763981,79 917,9 6,5

PZ-5 658959,28 7763980,49 917,94 5,5

PZ-6 658964,02 7763974,07 917,94 4,5

PR-1 658963,47 7763980,52 918,896 6,0

PR-2 658965,39 7763977,96 918,896 6,0

PR-3 658959,80 7763977,78 918,942 6,0

PR-4 658961,49 7763975,19 918,942 6,0

Ponto A 658955,64 7763987,10 918,758

Ponto B 658973,65 7763963,08 918,833
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4. RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CAMPO E LABORATORIAIS 

 

4.1. RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CAMPO 

 

4.1.1. Ensaios de Piezocone (CPTu) 

 

Na área da Barragem do Germano do Complexo Samarco, foi realizada em 2013 uma 

extensa campanha experimental englobando ensaios de cone penetrométricos com 

medidas de poropressões (ensaios CPTu) e ensaios de palheta (Vane tests), visando 

caracterizar o comportamento geotécnico do depósito de rejeitos locais (Deltageo, 

2013). No âmbito específico da Baia 3, foram realizados os ensaios CPTu designados 

por L1B3 e L2B3 (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Locação dos ensaios de campo na região do Aterro Experimental  

 

Após a construção do aterro experimental, foram realizados outros três ensaios CPTu na 

área (Fugro, 2014), sendo dois deles executados a partir do topo do próprio aterro 

construído, visando aferir o comportamento geotécnico do rejeito da fundação, para 

condições prévias e pós-carregamento imposto pelo aterro. Estes ensaios são designados 

como F38/90, F40/89 e F18 (Figura 4.1). 



40 

 

Complementarmente, na área do aterro experimental, foram realizados também três 

ensaios de palheta associados a respectivos ensaios CPTu (Deltageo, 2013; Fugro, 

2014) e designados de acordo com esta correlação, compreendendo os ensaios VT-

L1B3, VT-F40/89 e VT-F18 (Figura 4.1). 

Os ensaios de piezocone consistem na cravação de uma ponteira cônica através do 

terreno, sob velocidade constante de 20 mm/s, sendo os resultados interpretados em 

termos dos valores correspondentes da resistência de ponta corrigida (qt), razão de atrito 

(Rf) e poropressões mobilizadas (u) ao longo das profundidades da investigação. Os 

ensaios seguiram os procedimentos padronizados pelas normas MB 3406 (ABNT, 1991) 

e D 3441 (ASTM, 2005). 

A Figura 4.2 apresenta os resultados obtidos para o caso do ensaio L1B3, incluindo-se 

ainda uma proposta de sequência estratigráfica do depósito, com base nas correlações 

propostas por Robertson e Campanella (1985) e apresentadas previamente no Capítulo 2 

desta dissertação. A designação de diferentes tipos de solos ao longo do perfil 

estratigráfico deve ser interpretada como um mero padrão de referência geotécnica, 

característico de materiais distintos. 

O perfil estratigráfico caracteriza um depósito de rejeitos conformado por interfaces 

com diferentes espessuras e distintas em termos de níveis granulométricos, resistências 

e permeabilidades. As variações das poropressões medidas demonstram fronteiras mais 

ou menos permeáveis, que se comportam como zonas drenadas e não drenadas à ação 

da água intersticial. Resultados similares foram obtidos para o ensaio L2B3. 

Em condições específicas, tendem a ser formados horizontes de água confinada, 

bastante críticos e potencialmente suscetíveis ao desencadeamento de processos de 

liquefação (efeito Kokusho), particularmente no caso da presença destes horizontes 

mais superficiais. Estes efeitos são mais críticos nos trechos situados entre as 

profundidades 2,7 m – 5,7 m e 9,5 m – 11,2 m, que indicam camadas com maior 

presença de argila, menos permeáveis, confinando camadas mais arenosas, de maior 

permeabilidade (Figura 4.2).  

Os resultados dos ensaios de piezocone F38/90, F40/89 e F18 estão apresentados nas 

Figuras 4.3, 4.4 e 4.5, respectivamente. 
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Figura 4.2 – Resultados do Ensaio CPTu L1B3 (Terratek, 2014)
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Figura 4.3 – Resultados do Ensaio CPTu F38/90 (Fugro, 2014) 
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Figura 4.4 – Resultados do Ensaio CPTu F40/89 (Fugro, 2014) 
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Figura 4.5 – Resultados do Ensaio CPTu F18 (Fugro, 2015) 
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Os ensaios de piezocone F38/90 e F40/89 foram realizados a partir da crista do aterro 

experimental, indicando, portanto, valores elevados de resistência de ponta nos 

primeiros seis metros do perfil (correspondentes à areia siltosa utilizada como material 

de construção do aterro). Por outro lado, medidas de poropressões só foram obtidas a 

partir de uma profundidade de 8,0m, caracterizando a posição do nível d’água a uma 

profundidade de 2,0m abaixo da base do aterro, enfatizando-se que estes ensaios foram 

realizados bastante tempo após a conclusão da obra.  

Os resultados dos novos ensaios ratificam as observações prévias de um perfil 

estratigráfico caracterizando um depósito de rejeitos de interfaces distintas em termos 

de horizontes ou mais ou menos permeáveis, que se comportam como zonas drenadas e 

não drenadas à ação da água intersticial. É notório o efeito de consolidação do terreno 

de fundação propiciado pela implantação do aterro experimental, particularmente 

quando se comparam os perfis das poropressões geradas nos ensaios realizados na zona 

do aterro (F38/90 e F40/89) e no ensaio externo ao mesmo (F18). Há que considerar 

também a influência relativa dos efeitos das sobrecargas induzidas pelo dique da Baia 3 

e da própria estrutura de acesso ao aterro experimental. 

Com base na análise global dos resultados dos ensaios CPTu realizados, tornou-se 

possível discretizar o depósito de rejeitos em horizontes geotécnicos (Figura 4.6), em 

termos de subcamadas, com diferentes espessuras e valores corrigidos da resistência de 

ponta, consideradas a partir da cota da base da plataforma de fundação (espessura de 

0,5m) do aterro experimental (representadas em cores similares em função de 

parâmetros geotécnicos equivalentes): 

 

 Subcamada A: espessura de 1,5 m e valor de qt = 1,5 MPa; 

 Subcamada B: espessura de 1,0 m e valor de qt = 2,5 MPa; 

 Subcamada C: espessura de 3,0 m e valor de qt = 0,5 MPa; 

 Subcamada D: espessura de 3,0 m e valor de qt = 2,5 MPa; 

 Subcamada E: espessura de 2,0 m e valor de qt = 0,5 MPa; 

 Subcamada F: espessura de 3,0 m e valor de qt = 2,5 MPa; 

 Subcamada G: espessura de 0,5 m e valor de qt = 0,5 MPa; 

 Subcamada H: espessura de 1,0 m e valor de qt = 2,5 MPa. 
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Figura 4.6 – Perfil estratigráfico do depósito de rejeitos com base nos ensaios CPTu 

 

4.1.2. Ensaios de Palheta (Vane Tests) 

 

Os resultados dos três ensaios de palheta realizados na área do aterro experimental 

(valores corrigidos das resistências não drenadas) estão apresentados na Figura 4.7. De 

maneira similar aos resultados dos ensaios CPTu, os dados indicam a estratificação do 

depósito de rejeitos em diferentes horizontes geotécnicos, caracterizando subcamadas 

mais ou menos resistentes, mais ou menos permeáveis. 

Neste caso, os resultados devem ser analisados com bastante cautela, em função da 

impossibilidade de se garantir que o depósito de rejeitos se comporte como um domínio 

completo de comportamento não drenado, o que é evidenciado pela grande dispersão 

dos resultados. Neste contexto, adotando-se a mesma sistemática de caracterização de 

horizontes geotécnicos, procedeu-se à estratificação do depósito de rejeitos com as 

mesmas proposições das subcamadas A a H anteriores, definindo-se, então, para cada 

uma delas, valores de referência (Figura 4.6) também para as correspondentes 

resistências não drenadas (valores de Su corrigidos). 
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Figura 4.7 – Resultados dos ensaios de palheta na área do aterro experimental 

 

4.2.ENSAIOS LABORATORIAIS 

 

Amostras deformadas dos rejeitos arenosos (material utilizado na construção do aterro) 

e dos rejeitos finos (material depositado a 2,0 m de profundidade na região da Baia 3 da 

Barragem do Germano) foram coletadas e encaminhadas a laboratórios de solos visando 

uma completa caracterização de suas propriedades físicas e mecânicas. Os resultados 

estão apresentados a seguir, analisados conjuntamente para ambos os rejeitos, em 

função da natureza dos parâmetros geotécnicos investigados. 

 

4.2.1. Índices Físicos 

 

Os índices físicos dos rejeitos estão indicados na Tabela 4.1, em termos dos valores dos 

pesos específicos úmido (γ), seco (γd) e saturado (γsat). Estes dados foram obtidos com 

base nas características dos corpos de prova preparados para os ensaios de resistência.  
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Tabela 4.1 – Índices físicos dos rejeitos 

 

* pesos específicos em kN/m3 

 

4.2.2. Granulometria e Consistência 

 

A Figura 4.8 apresenta a curva granulométrica característica do rejeito fino (lama) da 

Baia 3, composto predominantemente por partículas de silte (76,7%) e argila (22,0%), 

com 1,2% de areia fina e 0,1% de areia média (classificado como um silte argiloso). O 

ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentação foi realizado de acordo com 

as prescrições da norma NBR 7181 (ABNT, 1984). 

 

 

Figura 4.8 – Curva granulométrica do rejeito fino (lama) 

 

Analogamente, a distribuição granulométrica do rejeito arenoso é apresentada 

graficamente na Figura 4.9, sendo constituído por 58,5% de areia (9,2% de areia média 

e 49,3% de areia fina), 39,5% de silte e 2,0% de argila. O rejeito granular é classificado 

como uma areia fina siltosa.  

Material Gs g* gd gsat

Rejeito arenoso 2,91 19,90 17,40 21,20

Lama rija 3,83 20,90 17,50 22,70

Lama média 3,83 18,90 15,50 21,30

Lama mole 3,83 18,10 14,50 20,50
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Figura 4.9 – Curva granulométrica do rejeito arenoso 

 

A classificação granulométrica destes materiais obedece a padrões clássicos da 

Mecânica dos Solos. Rejeitos são subprodutos de um processo industrial que incorpora, 

em suas fases iniciais, a cominuição das partículas do minério, reduzidas a dimensões 

cada vez menores. O minério processado pela Samarco, particularmente, possui baixos 

teores de ferro e, desta forma, é submetido a etapas muitos severas de moagem, pelo 

que são materiais abrasivos de granulometria muito fina.  

Neste sentido, consistem basicamente de areias finas (rejeitos arenosos) e ultrafinas 

(rejeitos ‘finos’ ou lamas). O valor mais elevado de Gs para os rejeitos ultrafinos 

(lamas) demonstra ser esta parcela tipicamente associada a uma maior presença de ferro, 

de densidade mais elevada que a sílica.  

Sendo o rejeito mais grosso não plástico, os ensaios de consistência (normas NBR 

6459/1984 e NBR 7180/1984) foram aplicados somente aos rejeitos finos, a partir de 

amostras destorroadas, secas ao ar e passantes na peneira # 40, tendo sido obtidos os 

seguintes parâmetros: 

 

 Limite de Liquidez – 24,1% 

 Limite de Plasticidade – 11,2% 

 Índice de Plasticidade – 12,9% 
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4.2.3. Compactação Proctor Normal 

 

Os ensaios de compactação dos rejeitos foram realizados sob energia Proctor Normal, 

mediante a preparação de três camadas depositadas num cilindro metálico e submetidas 

ao impacto de 26 golpes de um peso padrão de 2,5 kg e altura de queda de 30,5 cm, de 

acordo com os procedimentos prescritos pela norma NBR 7182 (ABNT, 1986). Os 

resultados dos ensaios estão indicados nas Figuras 4.10 e 4.11. 

 

 

Figura 4.10 – Curva de compactação do rejeito fino (lama) 

 

Figura 4.11 – Curva de compactação do rejeito arenoso 
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Para o rejeito fino, os parâmetros característicos da compactação, para uma energia 

equivalente Proctor Normal, são definidos por um peso específico seco máximo de   

21,9 kN/m3 e uma umidade ótima de 16,3% ao passo que, para o rejeito arenoso, estes 

parâmetros são expressos por um peso específico seco máximo de 17,5 kN/m3 e uma 

umidade ótima de 14,1%. 

Estes estudos são particularmente relevantes na hipótese de aplicação de técnicas de 

estabilização mecânica a estes materiais, particularmente se caracterizarem alguma 

suscetibilidade aos processos de liquefação. O rejeito arenoso apresentou variações de 

índices de vazios entre 0,75 e 1,97. Compacidades inferiores a 70% não permitem uma 

moldagem adequada de corpos de prova para ensaios laboratoriais. 

 

4.2.4. Adensamento Convencional 

 

Ensaios de adensamento convencional foram realizados para diferentes condições de 

consistência da lama. Os corpos de prova foram preparados a partir de amostras 

deformadas e moldadas nos seguintes estados físicos: 

 

 = 2,13g/cm³ e w =19,2% considerando lama rija; 

 = 1,93g/cm³ e w =22,0% considerando lama de consistência média; 

 = 1,84g/cm³ e w =25,0% considerando lama mole. 

 

Para cada tipo de lama considerada, foram realizados três ensaios e obtidos os valores 

médios dos parâmetros geotécnicos obtidos. A inundação dos corpos de prova foi feita 

no início dos ensaios, realizados com doze estágios de carga no total, sendo 8 estágios 

correspondentes às fases de carregamento (sob cargas de 12,5, 25, 50, 100, 200, 400, 

800 e 1600 kPa) e 4 estágios de descarregamento (sob cargas de 800, 400, 200 e 100 

kPa). Os ensaios foram realizados conforme os procedimentos prescritos pela norma 

NBR - 12007 (ABNT, 1990). 

Resultados típicos dos ensaios realizados para as diferentes consistências dos rejeitos 

finos são dados nas Figuras 4.12, 4.13 e 4.14 e a Tabela 4.2 sistematiza todos os 

resultados obtidos. 
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Figura 4.12 – Resultados típicos de ensaio de adensamento para a lama rija 

 

 

Figura 4.13 – Resultados típicos de ensaio de adensamento para a lama média  
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Figura 4.14 – Resultados típicos de ensaio de adensamento para a lama mole  

 

Tabela 4.2 – Resultados dos ensaios de adensamento convencional para as lamas 

 

Cv– coeficiente de adensamento; Cc − índice de compressão; Cs − índice de expansão ou 

descompressão; e0 − índice de vazios inicial; σ'p − tensão de pré-adensamento 

Material Cc Cs e0 σ'p (kPa) Cv (cm²/s)

0,161 0,024 0,795 610,00

0,120 0,020 0,799 525,00

0,135 0,021 0,795 565,00

Valores Médios 0,139 0,022 0,796 566,67

0,260 0,032 0,983 377,00

0,259 0,025 0,981 310,00

0,251 0,024 0,984 323,00

Valores Médios 0,257 0,027 0,983 336,67

0,273 0,024 1,083 190,00

0,261 0,021 1,086 140,00

0,262 0,022 1,088 124,00

Valores Médios 0,265 0,022 1,086 151,33

0,0123

0,0131

0,0135
Lama Mole

Lama Média

Lama Rija
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O ensaio de adensamento é fundamental para a estimativa e a evolução dos recalques 

com o tempo. As elevadas faixas de tensões aplicadas permitiram uma clara definição 

da reta de compressão virgem e da estimativa dos parâmetros de compressibilidade dos 

rejeitos finos. 

A lama apresentou um índice de compressão da ordem de 0,14 sob consistência rija e 

índices equivalentes (da ordem de 0,26) em condições de consistência mole a média. Os 

índices de expansão, no âmbito das amostras moldadas, variaram entre 0,8 e 1,1. Os 

valores dos coeficientes de adensamento foram estimados com base no método √t 

(Figura 4.15) 

 

Figura 4.15 – Exemplo da determinação de cv pelos ensaios realizados 

 

4.2.5. Ensaios de Cisalhamento Direto 

 

Ensaios de cisalhamento direto foram realizados em amostras reconstituídas do rejeito 

arenoso e em amostras moldadas do rejeito fino, para as mesmas condições de 

consistência analisadas nos ensaios de adensamento (amostras saturadas). A Figura 4.16 

apresenta os resultados do ensaio de cisalhamento direto para o rejeito arenoso, para 

uma amostra reconstituída na umidade ótima (14,1%) e um grau de compactação da 

ordem de 99%. Após adensamento dos corpos de prova, os ensaios de cisalhamento 

direto foram executados sob tensões normais efetivas de 50, 100, 200 e 400 kPa e 

velocidade de ensaio de 0,15  mm/min. 
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Figura 4.16 – Resultados de ensaio de cisalhamento direto do rejeito arenoso 

 

O material apresenta comportamento à contração durante cisalhamento e o tratamento 

dos dados caracteriza uma envoltória de resistência definida por um ângulo de atrito de 

35° e um intercepto de coesão igual a 20 kPa, com valores residuais de 24° e 13 kPa 

(Figura 4.17). 
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Figura 4.17 – Envoltórias de resistência do rejeito arenoso 

 

Analogamente, foram ensaiadas amostras dos rejeitos finos saturados, para as mesmas 

condições anteriores de lama rija, lama média e lama mole. Os procedimentos adotados 

foram os mesmos do ensaio anterior, com a exceção de que a caixa de cisalhamento era 

inundada após a moldagem dos corpos de prova, que eram, então, mantidos nesta 

condição por um período de três horas. Os ensaios foram executados sob tensões 

normais efetivas de 50, 100, 200 e 400 kPa, sob velocidades de 1,2 x 10-3 mm/s.  

Os parâmetros de resistência estão sistematizados na Tabela 4.3, sendo expressos em 

termos de valores de pico e residuais (incluindo também os parâmetros de resistência 

obtidos para o rejeito mais arenoso). Os resultados dos ensaios para as lamas estão 

apresentados em conjunto nas Figuras 4.18, 4.19 e 4.20. 

 

Tabela 4.3 – Resultados dos ensaios de cisalhamento direto para os rejeitos estudados 

 

 

c' (kPa)  φ' (⁰) c' (kPa) φ' (⁰)

Rejeito arenoso 20,0 35,0 13,0 24,0

Lama Rija 10,0 25,8 1,5 26,0

Lama Média 12,0 29,6 8,0 29,3

Lama Mole 17,0 24,3 12,0 24,8

Residual
 Material

Pico
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Figura 4.18 – Resultados de ensaio de cisalhamento direto para a lama rija 
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Figura 4.19 – Resultados de ensaio de cisalhamento direto para a lama média 
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Figura 4.20 – Resultados de ensaio de cisalhamento direto para a lama mole 
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Os ângulos de atrito obtidos para ambos os rejeitos são típicos de areias finas e fofas, 

resultado dos processos de moagem e das técnicas de disposição destes resíduos por 

aterro hidráulico. Os valores de interceptos de coesão estão associados provavelmente à 

ação de eventuais óxidos cimentantes. 

 

4.2.6.  Ensaios Triaxiais (CIU) 

 

Ensaios triaxiais não drenados e adensados isotropicamente (CIU) foram realizados 

sobre amostras representativas dos rejeitos estudados, com medidas de poropressões, 

permitindo-se, assim, a obtenção das envoltórias de resistência em termos de tensões 

totais e de tensões efetivas. A saturação dos corpos de prova foi obtida por meio da 

aplicação de estágios crescentes de contrapressão, até se alcançar parâmetros B de 

Skempton da ordem de 95%.  

Para o rejeito arenoso, os corpos de prova, preparados em condições próximas à 

umidade ótima, foram adensados em condições isotrópicas sob pressões confinantes de 

50, 100, 200 e 400 kPa e cisalhados até a ruptura com velocidades de 0,15 mm/min, 

sem ser permitida a drenagem. Os resultados dos ensaios estão apresentados na Figura 

4.21. Os parâmetros de resistência obtidos foram: 

 

 c = 346,1 kPa;  = 27,5 (tensões totais) 

 c’ = 169,5 kPa; ’ = 29,2 (tensões efetivas) 

 

Embora os valores dos ângulos de atrito sejam consistentes com os resultados dos 

ensaios prévios de cisalhamento direto, os interceptos de coesão apresentam resultados 

absolutamente discrepantes e muito elevados, o que não condiz com o histórico dos 

valores destes parâmetros para os rejeitos mais arenosos da Baia 3 e da Barragem do 

Germano da Samarco. 

Aparentemente, estes valores traduzem efeitos particularmente significativos dos 

agentes cimentantes no comportamento mecânico global das amostras ensaiadas. De 

qualquer forma, em função dos valores muito discrepantes, esses resultados serão 

desconsiderados nas análises realizadas neste trabalho.  
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Figura 4.21 – Resultados dos ensaios CIU para o rejeito arenoso 

 

Para o rejeito mais fino, os corpos de prova foram preparados nas mesmas condições de 

consistência anteriormente utilizadas, sendo adensados em condições isotrópicas sob 

pressões confinantes de 50, 100, 200 e 400 kPa e cisalhados até a ruptura a uma 

velocidade de 1,2 x10−3 mm/s, sem ser permitida a drenagem. 
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Os resultados dos ensaios, em termos das envoltórias de resistências, estão indicados 

nas Figuras 4.22, 4.23 e 4.24. Os valores dos parâmetros de resistência obtidos, em 

termos de tensões totais e efetivas, estão apresentados na Tabela 4.4. 

 

 

Figura 4.22 – Resultados dos ensaios CIU para a lama rija

 

Figura 4.23 – Resultados dos ensaios CIU para a lama média 
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Figura 4.24 – Resultados dos ensaios CIU para a lama mole 

 

Tabela 4.4 – Resultados dos ensaios triaxiais CIU para os rejeitos finos (lamas) 

 

 

Neste caso, os parâmetros de resistência obtidos apresentam-se bem correlacionáveis 

àqueles obtidos pelos ensaios de cisalhamento direto e serão adotados diretamente nas 

análises subsequentes. 

 

 

 

 

 

 

Material c' (kPa)  φ' (⁰) c (kPa)  φ (⁰)

Lama Rija 6,0 39,0 96,5 18,0

Lama Média 14,5 36,5 11,0 19,0

Lama Mole 5,0 38,0 6,0 19,5



Capítulo 5 
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5. ANÁLISE DAS POROPRESSÕES E DAS DEFORMAÇÕES INDUZIDAS 

PELO ATERRO 

 

5.1. OBSERVAÇÕES DURANTE A CONSTRUÇÃO DO ATERRO 

 

Após a implantação da plataforma em solo residual (aterro de conquista) e da locação 

dos instrumentos geotécnicos, foi executado o aterro experimental de rejeitos arenosos, 

com 6,0 m de altura, em estágios distintos e no menor prazo possível, visando 

reproduzir as condições mais críticas de carregamento rápido. Levando-se em conta a 

logística local, a distância do aterro às áreas de empréstimo dos materiais e a frota de 

veículos de terraplenagem disponíveis, o prazo total dos serviços foi de 19 dias. 

Os primeiros quatro dias foram gastos no lançamento da camada inicial do aterro, com 

0,5 m de espessura, devido à extensa área de disposição inicial. Na semana seguinte, o 

aterro foi construído até uma altura de 4,0m, em ritmo bastante intenso dos trabalhos, 

que foram, interrompidos, então, por quase uma semana. O estágio final de alteamento 

do aterro – de 4,0 m a 6,0 m de altura – foi executado em apenas dois dias de serviço. 

Durante a construção do aterro, foi possível observar um contínuo processo de sobre-

elevação do material da fundação (Figura 5.1) pela ação do carregamento crescente do 

aterro, à medida em que se desenvolvia o mecanismo de substituição da lama de 

fundação pelos rejeitos lançados do aterro. 

 

 

Figura 5.1 – Efeitos de sobre-elevação da fundação do aterro 
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O impacto do carregamento rápido do aterro fica evidente pelas leituras do indicador de 

nível d’água (INA), instalado na zona da berma de equilíbrio, visando monitorar a 

evolução do nível de água local com a subida do aterro. Posicionado próximo à cota 

919,0 m, o instrumento detectou uma elevação do NA local de -3,9 m de profundidade 

para -2,6 m de profundidade, medidas a partir da superfície do depósito (cota 918,0m), 

para o alteamento final de 6,0 m (Figura 5.2). 

                            

 

Figura 5.2 – Croquis do INA e variação do nível d’água com o carregamento  

 

Ao final da construção do aterro, uma detalhada inspeção de campo não constatou, 

visualmente, quaisquer feições críticas características de fissuramento, abatimentos 

localizados ou ruptura do maciço. Feições indicativas do processo de liquefação, como, 

sand boils e/ou trincas de alívio de poropressão, não foram observadas durante a 

construção do aterro. 
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5.2. RESULTADOS DOS DADOS DA INSTRUMENTAÇÃO 

 

5.2.1.  Medições de Poropressões 

 

Seis piezômetros elétricos de corda vibrante foram instalados na fundação (depósito de 

rejeitos finos ou lama), em diferentes profundidades, para monitoramento das 

poropressões nas diferentes camadas dos rejeitos, coletadas por um dispositivo do tipo 

datalogger (Figura 5.3). Os resultados desta instrumentação estão apresentados na 

Figura 5.4.  

 

Figura 5.3 – Datalogger utilizado para as leituras dos piezômetros  

 

 

Figura 5.4 – Resultados da piezometria com a construção do aterro 
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Os instrumentos localizados a 5,5 m (PZ-5) e a 7,0 m (PZ-2) de profundidade 

registraram os maiores incrementos de poropressões, valores limites de 32 kPa e 25 kPa, 

respectivamente. Os resultados mostram também uma baixa tendência de variação das 

leituras das poropressões na fase final de alteamento do aterro (de 4,0 m para 6,0 m de 

altura). Por instrumento, as medições indicaram os seguintes comportamentos: 

 

 PZ - 03 – 3,0 m de profundidade  

 

Neste piezômetro, as poropressões elevam-se gradualmente à medida que o aterro vai 

sendo construído e se estabilizam ao final da construção do aterro, sem picos relativos à 

implantação das diferentes camadas do aterro. Tal comportamento é característico de 

baixas taxas de dissipação das pressões intersticiais induzidas pelo alteamento do aterro 

(da ordem de 0,85 kPa/dia). É importante ressaltar que, no início das medições, a 

ponteira do piezômetro (situada na cota -3,0 m) estava acima da posição inicial do NA 

do maciço (situado na cota -3,9 m). 

 

 PZ-06 – 4,5 m de profundidade 

 

As poropressões a 4,5 m de profundidade também aumentam gradualmente com a 

construção do aterro, refletindo em pequenos estágios correspondentes à implantação 

das diferentes camadas. Trata-se do piezômetro com cota de base mais próxima à 

posição do NA local do depósito. As poropressões medidas, inicialmente similares, 

tenderam a ser menores que as induzidas no piezômetro anterior ao longo do tempo de 

construção do aterro, refletindo provavelmente uma zona da fundação com maior taxa 

de dissipação das poropressões. 

 

 PZ-01 – 5,0 m de profundidade 

 

As poropressões medidas apresentaram um comportamento semelhante ao do caso 

anterior, evidenciando que os piezômetros PZ-06 e PZ-01 refletem o comportamento 

geotécnico de uma mesma camada do depósito de rejeitos. Neste caso, as taxas de 

dissipação mostraram-se ainda mais elevadas, resultando em menores valores residuais 

das poropressões induzidas ao longo do tempo das observações. 
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 PZ-05 – 5,5 m de profundidade 

 

Nesta profundidade, as poropressões mostraram-se bastante superiores às medidas para 

as outras profundidades, evidenciando um comportamento não drenado, provavelmente 

em função da presença de interfaces de materiais mais finos nestas zonas do depósito de 

rejeitos. É importante ressaltar, entretanto, a tendência de queda brusca destas 

poropressões, uma vez estabilizada as tensões confinantes aplicadas. 

 

 PZ-04 – 6,5 m de profundidade 

 

Este piezômetro apresenta um perfil de variação das poropressões intermediário aos 

detectados para as profundidades anteriores. O comportamento das poropressões indica 

magnitudes inferiores às obtidas na profundidade de 5,5 m, associadas provavelmente à 

presença de materiais mais permeáveis, o que indica uma estratificação do depósito em 

subcamadas com diferentes faixas granulométricas e padrões de permeabilidade. 

 

 PZ-02 – 7,0 m de profundidade 

 

Este piezômetro apresenta um padrão de variação das poropressões similar ao 

observado para o piezômetro anterior, ratificando o arranjo geral de estratificação do 

depósito em faixas granulométricas diferentes dos rejeitos, com consequentes 

comportamentos distintos à drenagem da água intersticial. 

 

A Figura 5.5 apresenta as variações das poropressões, devido ao carregamento do 

aterro, em diferentes profundidades. O padrão de variação dos valores de u x z 

evidencia três comportamentos distintos da fundação em rejeitos do aterro: 

 

 Um perfil constante dos valores de u entre 3,0 m e 5,0 m de profundidade; 

 Um brusco acréscimo das poropressões entre 5,0 m e 6,0 m de profundidade; 

 Uma brusca redução do perfil de u x z entre 6,0 m e 7,0 m de profundidade.  
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A sistematização dos resultados evidencia um comportamento tipicamente variável do 

depósito em termos das condições de drenagem relativas ao carregamento externo 

imposto pela construção do aterro, típicas de drenagem parcial dos rejeitos. 

 

 

Figura 5.5 – Isócronas dos excessos de poropressões durante a construção do aterro 

 

Neste contexto, as condições de estabilidade do aterro deverão ser analisadas tanto para 

condições drenadas como para não drenadas, considerando preferencialmente uma 

partição da fundação do aterro em subcamadas. A Figura 5.6 apresenta os resultados da 

variação do parâmetro das poropressões ru, dado por u/v, em função dos tempos. 

Apesar da piezometria indicar valores iniciais elevados de ru para as profundidades 

entre 6,5 m e 7,0 m (maiores que 0,60), os valores de estabilização foram sempre baixos 

e menores que 0,20. 
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Figura 5.6 – Resultados das variações do parâmetro ru das poropressões  

 

5.2.2. Medições de Recalques 

 

Um perfilômetro, com 32 m de comprimento, foi instalado após o lançamento da 

plataforma de trabalho, localizado ao longo do eixo de simetria do aterro (Figura 5.7). 

Este dispositivo possibilita uma clara definição da deformada dos recalques, bem como 

da evolução destes deslocamentos com a elevação contínua do aterro (Figura 5.8). 

 

 

Figura 5.7 – Leitura inicial do perfilômetro instalado na base do aterro 
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Figura 5.8 – Medições de recalques com base nas leituras do perfilômetro  

 

Um recalque máximo da ordem de 470 mm ocorreu para as condições de aterro pleno 

(altura final de 6,0 m), conformando uma envoltória assimétrica bastante compatível 

com a assimetria do próprio carregamento (geometria do aterro).  

Este comportamento à deformabilidade do depósito de rejeitos foi ratificado pelas 

leituras das placas de recalque. Estas placas foram instaladas na plataforma de trabalho, 

na zona de aterro máximo, para monitoramento contínuo dos deslocamentos verticais da 

fundação. As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam detalhes construtivos da instalação das 

placas de recalque no aterro construído. 
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Figura 5.9 – Instalação das 4 placas de recalque no aterro em construção (Terratek, 

2014) 

 

Figura 5.10 – Placas de recalque instaladas no aterro construído 

 

As placas foram instaladas na base do aterro, submetidas, portanto, ao carregamento de 

6,0 m do aterro ao final da construção. As leituras dos deslocamentos das placas de 

recalque foram realizadas através do instrumento auxiliar de controle de recalque por 

nivelamento topográfico (benchmark). 

Estes elementos são constituídos de tubos de aço galvanizados de 25 mm de diâmetro e 

instalados em furos de sondagem. A extremidade inferior é ancorada em terreno estável 

com calda de cimento e, ao longo do furo, o instrumento é revestido com tubos de PVC. 

O espaço anelar entre o revestimento e o terreno é preenchido com areia. A extremidade 

superior do tubo de aço galvanizado dispõe de uma cabeça metálica semi-esférica para 
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apoio da mira. A Figura 5.11 apresenta a instalação do benchmark e a realização de uma 

leitura topográfica em campo. 

 

 

Figura 5.11 – Instalação do benchmark e leitura topográfica em campo (Terratek, 2014) 

 

A Figura 5.12 apresenta o resultado integrado das medidas dos recalques observados 

nas placas, ao longo do tempo de construção do aterro. Verifica-se um comportamento 

global de evolução com padrão linear crescente com o tempo para todas as placas de 

recalques instaladas, independentemente dos estágios distintos adotados na construção 

do aterro. O recalque máximo obtido ao final da construção do aterro é da ordem de 500 

mm. Este valor é congruente com o valor limite dos recalques obtido com base nas 

leituras do perfilômetro (em torno de 470 mm). 

 

 

Figura 5.12 – Evolução dos recalques em função do tempo 
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5.2.3. Medições dos Deslocamentos Horizontais 

 

Quatro inclinômetros foram instalados com o objetivo de se medir os deslocamentos 

horizontais em profundidade. As leituras foram realizadas com dispositivo próprio tipo 

torpedo a cada 0,5 m, ao longo de todo o furo (Figura 5.13).  

 

 

Figura 5.13 – Leitura de inclinômetro instalado no aterro experimental 

 

As Figuras 5.14 a 5.17 apresentam as medições dos deslocamentos registrados nos 

quatro inclinômetros, durante a construção do aterro experimental, instalados em 

diferentes profundidades (entre 12 m e 25 m, com indicação da sua locação na planta do 

aterro). Os perfis de deslocamentos para cada instrumento estão apresentados tanto na 

direção transversal como na direção longitudinal ao aterro. 

Os perfis dos deslocamentos tenderam a ser bastante distintos para os instrumentos em 

função da assimetria do carregamento tanto na direção longitudinal como na direção 

transversal.  
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Figura 5.14 – Leituras do inclinômetro I-1: (a) eixo A; (b) eixo B 

 



 

76 

 

 

Figura 5.15 – Leituras do inclinômetro I-2: (a) eixo A; (b) eixo B 

 

 

Figura 5.16 – Leituras do inclinômetro I-3: (a) eixo A; (b) eixo B 
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Figura 5.17 – Leituras do inclinômetro I-4: (a) eixo A; (b) eixo B 

 

Os inclinômetros I-1 e I-3 estão localizados nas bordas do aterro experimental e, por 

esta razão, serão considerados preferencialmente para a interpretação do comportamento 

da fundação para as análises de estabilidade e de tensão - deformação. As leituras do 

inclinômetro I-1, entretanto, em função da maior proximidade deste instrumento em 

relação à via de acesso, serão descartadas devido à contribuição adicional destas cargas 

e, assim, somente as leituras do inclinômetro I-3, mais interno ao depósito, serão 

tomadas como referenciais para as análises. 

A Figura 5.18 apresenta a interpretação dos resultados do inclinômetro I-3 em termos de 

uma potencial estratificação do depósito de rejeitos, podendo ser caracterizadas cinco 

subcamadas distintas: 
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 Camada 1 - zona de leituras características de deslocamentos laterais altos, 

profundidades entre 0,5 m e 2,0 m; 

 Camada 2 – zona de leituras características de deslocamentos laterais baixos, 

profundidades entre 2,0 m e 3,5 m; 

 Camada 3 – zona de leituras características de deslocamentos laterais muito 

elevados, profundidades entre 3,5 m e 5,5 m; 

 Camada 4 – zona de leituras características de deslocamentos laterais muito 

baixos, profundidades entre 5,5 m e 8,5 m. 

 Camada 5 – zona de leituras características de deslocamentos laterais medianos, 

profundidades entre 8,5 m e 12,0m. 

 

 

Figura 5.18 – Subcamadas de rejeitos com base nas leituras do inclinômetro I-3 

 

Os resultados da instrumentação ratificam e complementam os dados dos ensaios in 

situ, no sentido de uma clara compartimentação do depósito de rejeitos em subcamadas 

de rejeitos com comportamentos geotécnicos distintos e diferentes condições de 

drenagem. 

 



Capítulo 6 
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6. ANÁLISES DA ESTABILIDADE E DO COMPORTAMENTO TENSÃO-

DEFORMAÇÃO DO ATERRO EXPERIMENTAL 

 

6.1. ESTRATIGRAFIA DA FUNDAÇÃO 

 

De acordo com a sistematização dos resultados dos ensaios CPTu e palheta executados 

em campo e da instrumentação instalada no aterro experimental, abordados e discutidos 

previamente, evidencia-se um perfil estratigráfico característico do depósito de rejeitos, 

compartimentado e tipificado em camadas apresentando diferentes parâmetros de 

permeabilidade e de resistência. 

A integração destes resultados permite uma maior clareza da estratigrafia geotécnica do 

depósito. A Figura 6.1 apresenta a combinação associada dos resultados do Ensaio 

CPTu F40/89, executado a partir do aterro construído, do Ensaio de Palheta VT-F40/89, 

realizado nas vizinhanças do ensaio anterior e os registros dos deslocamentos obtidos a 

partir do Inclinômetro I-3.  

 

Figura 6.1 – Resultados de ensaios de campo e da instrumentação do aterro 



 

80 

 

A integração destes dados permite estabelecer um perfil de compartimentação do 

depósito de rejeitos, caracterizado pelas subcamadas A a H, associadas a valores típicos 

de qc, conforme visualização dada na Figura 6.2. Esta configuração constituirá a 

referência da estratigrafia da fundação para as análises de estabilidade e tensão 

deformação do aterro experimental. 

 

 

       *Valores médios de qc para cada camada 

Figura 6.2 – Configuração estratigráfica do depósito de rejeitos na área do aterro 

 

6.2. COMPORTAMENTO DRENADO E NÃO DRENADO DA FUNDAÇÃO 

 

Para se avaliar as condições de resistência drenada ou não drenada destas diferentes 

subcamadas, procedeu-se à aplicação da metodologia proposta por Jefferies e Davies 

(1993), com base nos resultados do ensaio CPTu F40/89. A metodologia implica 

inicialmente a aferição de um índice Ic de classificação do material, baseada nos valores 

de Fr(%) e Qt · (1- Bq), válido para Bq< 1, tal que: 

 

Subcamadas Cor Espessura(m) qc* (MPa) F40/89 qc* (MPa) F18

A 2,0 1,2 0,5

B 1,0 4,0 0,5

C 2,5 0,5 0,5

D 3,0 2,5 2,5

E 2,5 0,7 0,5

F 2,5 2,0 2,5

G 1,0 0,7 2,5

H 0,5 1,8 5,0
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𝐼𝑐 =  √{3 − log(𝑄𝑡) ∙ [1 − 𝐵𝑞]}² + {1,5 + 1,3 ∙ log (𝐹𝑟)}²           (6.1) 

 

Valores limites de Ic, definidos por sucessivas linhas concêntricas, permitem inferir 

potenciais comportamentos geotécnicos dos materiais de fundação do depósito de 

rejeitos, incluindo o comportamento tipicamente drenado das subcamadas (valores de 

Ic< 1,80) ou tipicamente não drenados (para valores de Ic> 2,76), para as condições 

impostas pelo carregamento do aterro (Figura 6.3). 

 

 

Figura 6.3 – Ábaco para classificação de solos por tipos de comportamento (Jefferies e 

Davies, 1993). 

 

Esta sistemática de análise foi aplicada para as condições de fundação do depósito de 

rejeitos, para as diferentes subcamadas do perfil estratigráfico delineado para o local de 

implantação do aterro experimental, correlacionando-se os valores dos parâmetros Qt, 

Fr, Bq, Ic e Su (Figura 6.4). Os resultados indicam uma grande predominância de um 

comportamento não drenado das subcamadas do depósito de rejeitos, com a presença de 

algumas camadas em condição parcialmente drenada mais próximas à superfície do 

depósito. Tal condição resulta essencialmente do processo superficial de ressecamento e 

dos mecanismos de expulsão do rejeito mole e a sua substituição pelo material do aterro 

de conquista, até cerca de 3,0 m de profundidade. 
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Figura 6.4 – Caracterização do comportamento drenado e não drenado das subcamadas de rejeitos (Jefferies e Davies, 1993)
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O perfil da resistência não drenada (su) com a profundidade, dado na Figura 6.4, foi 

estabelecido com base nas seguintes relações (Schnaid, 2010): 

 

𝑆𝑢 =
(𝑞𝑡−𝜎𝑣𝑜)

𝑁𝑘𝑡
     (6.2) 

 

𝑁𝑘𝑡 =
(𝑞𝑡−𝜎𝑣𝑜)

𝑆𝑢
     (6.3) 

 

Um valor médio de 18 foi obtido para o fator de capacidade de carga Nkt, baseado nos 

resultados do ensaio de palheta VT-F40/89. O perfil Su x z foi obtido, então, com base 

na aplicação direta da relação (6.2) associada aos valores qt dos resultados do ensaio 

CPTu F40/89. 

 

6.3. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DOS MATERIAIS 

 

As tabelas 6.1 e 6.2 sistematizam os valores dos parâmetros geotécnicos dos rejeitos 

arenosos (material constituinte do aterro) e dos rejeitos finos (depósito de rejeitos) 

adotados nas análises da estabilidade e do comportamento tensão - deformação do 

aterro experimental construído na Baia 3 da Barragem de Germano (para as condições 

pré e pós-construção do aterro), obtidos a partir dos ensaios de laboratório e de campo 

realizados. 

Os módulos de elasticidade foram obtidos por meio de correlação direta com os valores 

da resistência de ponta corrigida do ensaio de piezocone (qc), de acordo com a relação: 

 

𝐸 = 𝛼 ∙ 𝑞𝑐    (6.4) 

 

Sendo α um coeficiente empírico, variável entre 3 e 7, dependendo da granulometria do 

material (Godoy & Teixeira, 1996) e qc, os valores médios das resistências de ponta 

corrigidas dos materiais correspondentes às diferentes subcamadas do perfil 

estratigráfico da fundação, obtidas por meio do Ensaio CPTu F40/89. Os valores dos 

coeficientes de Poisson () foram obtidos a partir de faixas de referência disponíveis na 

literatura técnica especializada. 
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Tabela 6.1 – Parâmetros geotécnicos dos materiais para a condição inicial de construção

 

 

Tabela 6.2 – Parâmetros geotécnicos dos materiais para a condição final da construção

 

 

6.4. ANÁLISES DA ESTABILIDADE DO ATERRO EXPERIMENTAL 

 

Para a estimativa dos fatores de segurança do aterro a partir de análises de estabilidade 

por equilíbrio limite, foi empregado o método de Morgenstern-Price, admitindo-se 

superfícies de ruptura circulares. O rejeito arenoso do aterro foi admitido como sendo 

drenado, ao passo que a condição de fundação (depósitos de rejeitos finos) foi admitida 

para duas diferentes hipóteses de drenagem: (i) condição imediatamente após o 

carregamento (parâmetros de resistência não drenados para todas as subcamadas); (ii) 

condição de longo prazo do aterro construído (assumida a compartimentação 

estabelecida anteriormente e as condições de drenagem aferidas com base nos 

resultados do ensaio CPTu F40/89). A adoção desta segunda hipótese implica a 

admissão de um comportamento drenado para as subcamadas A e B mais superficiais. 

Os resultados destas análises da estabilidade do aterro experimental, sob carregamento 

imediato e a longo prazo, estão apresentados nas Figuras 6.5 e 6.6, respectivamente. As 

figuras incorporam ainda as tabelas relativas aos parâmetros de resistência adotados em 

cada caso, para as diferentes subcamadas de fundação. 

Material Cor γ (kN/m³) γsat (kN/m³) c' (kPa)  φ' (⁰) Su(kPa) E(MPa) ν k (m/dia)

Aterro 19,9 - 15 30 - 20.000 0,3 -

Subcamada A - 20,5 - - 12 2.000 0,4 0,015

Subcamada B - 20,5 - - 12 2.000 0,4 0,015

Subcamada C - 20,5 - - 16 2.500 0,4 0,015

Subcamada D - 21,3 - - 30 8.000 0,3 0,6

Subcamada E - 20,5 - - 14 2.800 0,4 0,015

Subcamada F - 20,5 - - 20 8.000 0,4 0,015

Subcamada G - 20,5 - - 18 8.000 0,4 0,015

Subcamada H - 22,7 - - 40 15.000 0,3 0,6

Material Cor γ (kN/m³) γsat (kN/m³) c' (kPa)  φ' (⁰) Su(kPa) E(MPa) ν k (m/dia)

Aterro 19,9 - 15 30 - 20.000 0,3 -

Subcamada A 20,9 - 7 27 6.400 0,3 0,6

Subcamada B 20,9 - 7 27 12.000 0,3 0,6

Subcamada C - 20,5 - - 16 1.200 0,4 0,015

Subcamada D - 22,7 - - 45 7.500 0,3 0,6

Subcamada E - 20,5 - - 20 3.500 0,4 0,015

Subcamada F - 22,7 - - 40 6.000 0,3 0,6

Subcamada G - 20,5 - - 20 3.500 0,4 0,015

Subcamada H - 21,3 - - 35 9.000 0,3 0,6
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Figura 6.5 – Análise de estabilidade do aterro para a condição imediatamente após a construção: FS = 0,834. 

Material Cor γ (kN/m³) γsat (kN/m³) c' (kPa)  φ' (⁰) Su(kPa)

Aterro 19,9 - 15 30 -

Subcamada A - 20,5 - - 12

Subcamada B - 20,5 - - 12

Subcamada C - 20,5 - - 16

Subcamada D - 21,3 - - 30

Subcamada E - 20,5 - - 14

Subcamada F - 20,5 - - 20

Subcamada G - 20,5 - - 18

Subcamada H - 22,7 - - 40
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Figura 6.6 – Análise de estabilidade do aterro construído para a condição de longo prazo: FS = 1,541.

Material Cor γ (kN/m³) γsat (kN/m³) c' (kPa)  φ' (⁰) Su(kPa)

Aterro 19,9 - 15 30 -

Subcamada A 20,9 - 7 27

Subcamada B 20,9 - 7 27

Subcamada C - 20,5 - - 16

Subcamada D - 22,7 - - 45

Subcamada E - 20,5 - - 20

Subcamada F - 22,7 - - 40

Subcamada G - 20,5 - - 20

Subcamada H - 21,3 - - 35
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Na primeira análise, correspondente a um carregamento de curto prazo, ao se admitir a 

hipótese de comportamento não drenado da fundação como um todo, verifica-se que, 

embora se tenha obtido uma superfície crítica de ruptura consistente (passando cerca de 

5,0m de profundidade, correspondente ao domínio da subcamada C para a qual os 

resultados do Inclinômetro I-03 indicaram realmente os maiores deslocamentos, da 

ordem de 27,0 mm), o coeficiente de segurança global foi igual a 0,834, característico 

de ruptura, que não ocorreu na prática. 

Esta aparente contradição se deve ao fato de que, a rigor, não ocorreu a mobilização do 

mecanismo de instabilidade, conforme descrito para as condições admitidas. Com 

efeito, o mecanismo efetivo se deu por meio da expulsão contínua do solo mole da 

fundação, o que foi constatado pelas observações de campo pela sobre-elevação das 

superfícies laterais durante a construção do aterro. 

Tal mecanismo de ruptura (Gomes, 2015) é condicionado pela resultante das forças 

atuantes sobre uma zona potencialmente instável, delimitada por um prisma de solo 

mole situado imediatamente abaixo do talude lateral do aterro (Figura 6.7), tal que: 

 

 

a
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     (6.5) 

 

 

Figura 6.7 – Análise da estabilidade por expulsão de solo mole da fundação
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sendo: 

Ep– resistência passiva contra o deslocamento do solo mole; Ea – empuxo ativo sobre a 

zona de solo potencialmente instável; RT– resistência da interface de topo (solo mole - 

aterro); RB– resistência da interface de base (solo mole - base rígida)  

Para as condições específicas do aterro experimental, a zona crítica corresponderia a um 

prisma de rejeito fino ABCD localizado no domínio da subcamada C, mais suscetível às 

maiores deformações (Figura 6.8) 

 

Figura 6.8 – Análise da estabilidade do aterro contra a expulsão de solo mole  

 

Calculando-se as pressões ativas em A e B, as pressões passivas em C e D e as 

resistências de interface de topo (para uma resistência não drenada crítica de 12 kPa) e 

de base (para uma resistência não drenada crítica de 16 kPa), resulta que: 

 

 

 

 

Este seria o valor aproximado do coeficiente de segurança do talude imediatamente 

após a sua construção. 

Com o avanço do aterro, ocorreu a substituição sistemática do material da fundação 

(menos resistente) pelo próprio material do aterro (mais resistente), induzindo um efeito 

de enrijecimento superficial crescente do depósito de rejeitos e consequente aumento da 

estabilidade do aterro. Nesta hipótese, admitindo-se parâmetros efetivos de resistência 

para uma condição drenada global do maciço de fundação, as análises de estabilidade 

indicaram um valor de FS = 1,54 (Figura 6.6). 
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Um outro ponto importante a destacar é a suscetibilidade do depósito de rejeitos ao 

efeito Kokusho. A superfície de ruptura, em ambas as análises de estabilidade, está 

localizada em maior profundidade no domínio de uma camada pouco permeável 

(subcamada C) assente sobre outra também pouco permeável (subcamada D). Na 

interface entre estas camadas, tende a ocorrer um acúmulo de poropressões induzidas 

pelas cargas do aterro, com um potencial risco da formação local de um filme de água e 

consequente mobilização interna de uma superfície crítica de ruptura. 

 

6.5. ANÁLISE TENSÃO-DEFORMAÇÃO DO ATERRO EXPERIMENTAL 

 

6.5.1.  Princípios da Modelação 

 

Para os estudos tensão-deformação, a seção típica do aterro experimental foi modelada 

pelo programa computacional SIGMA/W (GeoStudio 2012) de elementos finitos. O 

programa admite um regime de pequenas deformações e efetua análises bidimensionais, 

considerando a hipótese do estado plano de deformações. O modelo utilizado deve ser 

capaz de gerar resultados compatíveis com os registros de instrumentação de campo. 

O modelo constitutivo adotado admitiu o regime linear elástico com parâmetros efetivos 

drenados para o rejeito arenoso (material da construção do aterro) e o elastoplástico com 

parâmetros efetivos e variações de poropressão para os rejeitos da fundação. A adoção 

deste modelo requer a definição de parâmetros como pesos específicos, parâmetros de 

resistência, permeabilidades, ângulos de dilatância, coeficientes de Poisson e módulos 

de elasticidade. 

Inicialmente, foi realizada uma análise de tensão in situ para a condição inicial do 

depósito de rejeitos (sem aterro). A construção do aterro foi simulada em sete camadas 

de acordo com os procedimentos construtivos adotados, considerando as diferentes 

etapas de lançamento e tempos de consolidação (Figura 3.5). As fases sucessivas do 

alteamento do aterro experimental foram reproduzidas correlacionando-se as previsões 

numéricas com os resultados da instrumentação de campo. 

O nível d’água foi considerado a uma profundidade de 3,9 m, de acordo com a leitura 

inicial do INA instalado na berma de equilíbrio. No estudo, aplicou-se a técnica 

Coupled Stress/PWP (Tensão-Deformação com Adensamento Acoplado) que acopla o 

processo de adensamento simultâneo com os incrementos de tensão no tempo. Neste 
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processo, o sistema calcula os excessos de poropressão gerados e sua dissipação 

subsequente e os respectivos recalques no tempo.  

A discretização do problema foi feita com elementos quadrangulares de 4 nós, malha 

composta por 5046 nós e um total de 4891 elementos. Os nós dos extremos nas laterais 

da camada de lama foram restritos na direção x e os nós do extremo inferior foram 

restritos para deslocamentos nas direções x e y (Figura 6.9). Por outro lado, admitiu-se a 

hipótese de fluxo restrito nas extremidades lateral e inferior do rejeito. Os parâmetros 

geotécnicos adotados na análise tensão-deformação são aqueles previamente indicados 

na Tabela 6.2. 

 

Figura 6.9 – Malha de elementos finitos do sistema aterro + depósito de rejeitos 

 

6.5.2. Análise dos Recalques 

 

As Figuras 6.10 e 6.11 apresentam, respectivamente, os gráficos comparativos dos 

recalques obtidos por meio da modelação numérica com as medições realizadas por 

meio do perfilômetro e das quatro placas de recalque instaladas, até a condição do final 

da construção do aterro (H = 6 m).  

Observa-se uma boa concordância de valores numéricos e medidos em ambos os casos. 

No caso do perfilômetro, constata-se que os maiores recalques tenderam a ocorrer na 

zona de maior sobrecarga (maior altura de aterro), o que foi ratificado pelas simulações 

numéricas.  Os valores máximos dos recalques foram da ordem de 452 mm no modelo e 

de 470 mm registrado no perfilômetro. 
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Figura 6.10 – Correlação entre recalques: valores numéricos x valores medidos pelo 

perfilômetro 

 

Nota-se uma certa defasagem entre as curvas, o que pode ser interpretado como um 

efeito da heterogeneidade do depósito de rejeitos ou, mais provável, devido à 

implantação local da plataforma de acesso ao aterro experimental. 

No segundo caso, a evolução dos recalques acumulados, obtidos por via numérica e pela 

instrumentação das placas de recalque, indicaram comportamentos similares (Figura 

6.11). Os valores máximos dos recalques obtidos foram da ordem de 452 mm no 

modelo e um máximo de 500 mm nas placas de recalque (PR2 e PR3). Analogamente à 

análise anterior, embora similares, os resultados das simulações numéricas 

evidenciaram um comportamento menos compressível dos materiais de fundação e mais 

definido em termos das diferentes etapas de carregamento. Tal discrepância pode ser 

atribuída aos efeitos de penetração e substituição dos materiais moles da fundação pelos 

rejeitos mais arenosos do aterro, conformando uma camada superior mais resistente, 

efeito não reproduzido integralmente pela análise numérica.  
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Figura 6.11 – Correlação entre recalques: valores numéricos x valores medidos pelas 

placas de recalque 

 

6.5.3. Análise dos Deslocamentos Horizontais 

 

A Figura 6.12 apresenta as curvas de correlação entre as estimativas dos deslocamentos 

horizontais previstos pela modelagem numérica e os medidos por meio do inclinômetro 

I-3 (indicado também na figura). 

Observa-se que, adotando um modelo elastoplástico nas simulações numéricas, a 

magnitude dos deslocamentos obtidos foi bastante distinta dos valores observados em 

campo. Em função da grande divergência entre os resultados, foi realizada uma nova 

abordagem numérica, baseada em um modelo linear elástico, onde os valores máximos 

obtidos se aproximaram um pouco mais das leituras de campo, mas ainda assim 

diferentes cerca de 35 mm.  

A presença de materiais mais resistentes do aterro, nas camadas superiores do perfil, 

atuou fortemente na inibição dos deslocamentos.  

 



 

93 

 

 

Figura 6.12 – Correlação entre deslocamentos horizontais: valores numéricos x valores 

medidos pelo Inclinômetro I-3 

 

6.5.4.  Análise das Poropressões 

 

A Figura 6.13 apresenta analogamente a correlação dos resultados das poropressões 

obtidas pelas simulações numéricas e pelos registros do piezômetro PZ-5, localizado a 

5,5 m de profundidade, e que apresentou os maiores picos de poropressões após 7 e 10 

dias de construção, quando o aterro atingiu alturas de 2,5 m e 3 m, respectivamente. 

As correlações se mostram bastante satisfatórias, considerando ambos os modelos 

(linear elástico e elastoplástico) adotados nas análises numéricas, à exceção do período 

inicial das observações (cerca dos primeiros cinco dias), em que se constata uma nítida 

maior influência de condições drenadas do substrato para as condições in situ em 

relação às previsões numéricas.  
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Figura 6.13 – Correlação entre poropressões: valores numéricos x valores medidos pelo 

Piezômetro PZ - 5 

 

6.5.5. Análises Complementares 

 

As Figuras 6.14 a 6.22 apresentam os resultados obtidos na modelagem numérica, de 

acordo com o modelo elastoplástico, em termos dos vetores de fluxo e padrões de 

isolinhas.  

Os resultados ratificam, pelos vetores de deslocamentos (Figura 6.14), a tendência de 

expulsão e sobre-elevação lateral dos rejeitos, mecanismo de instabilidade observado 

em campo. Por outro lado, os resultados das simulações, em termos dos excessos de 

poropressões gerados (Figura 6.21) e dos vetores do fluxo hidráulico (Figura 6.22) 

permitem inferir e ratificar a tendência de formação de uma lâmina d’água na interface 

subcamada C/subcamada D, potencialmente crítica em termos do efeito Kokusho.  



 

95 

 

 

 

Figura 6.14 – Padrão dos deslocamentos totais, afundamento central e elevação lateral do aterro experimental 
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Figura 6.15– Vetores de deslocamentos totais 
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Figura 6.16 – Isolinhas de deslocamentos verticais 
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Figura 6.17 – Isolinhas de deslocamentos horizontais. 
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Figura 6.18 – Isolinhas de deslocamentos totais 
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Figura 6.19 – Isolinhas de tensões efetivas 
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Figura 6.20 – Zonas de plastificação 



 

102 

 

 

Figura 6.21 – Isolinhas de excessos de poropressão (kPa) 
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Figura 6.22 – Vetores de fluxo hidráulico 



Capítulo 7 
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7. LIQUEFAÇÃO DE REJEITOS 

 

7.1. AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE A LIQUEFAÇÃO 

 

As análises da estabilidade e do comportamento tensão-deformação do aterro foram 

complementadas por análises relativas à suscetibilidade do depósito de rejeitos da Baia 

3 da Barragem do Germano ao fenômeno de liquefação, utilizando-se a metodologia 

proposta por Olson (2001) e exposta previamente no Capítulo 2. 

A etapa inicial do método consiste em se obter os valores corrigidos das resistências à 

penetração obtidas por ensaios SPT e/ou CPT, com base nos valores das tensões 

verticais efetivas locais e nas energias de cravação aplicadas (caso dos ensaios SPT). No 

presente trabalho, foram utilizados para estas análises os resultados de quatro ensaios 

CPTu, indicados na Tabela 7.1 e cujos perfis já foram apresentados previamente no 

Capítulo 4 desta dissertação.   

 

Tabela 7.1 - Ensaios CPTu utilizados nos estudos de liquefação

 

 *coordenadas em Córrego Alegre 

 

Os valores corrigidos das resistências de ponta do cone foram obtidos a partir da 

seguinte relação: 

 

                       (7.1) 

 

 

sendo: 

papressão atmosférica ou 1atm (100 kPa); 

σ’vo tensão vertical efetiva. 

Este Norte

CPTu L1B3 658819 7764150 919,19 21,72

CPTu F38/90 659025 7764039 921,00 24,88

CPTu F40/89 658997 7764021 923,31 22,90

CPTu F18 659022 7763962 917,49 40,80

Coordenadas*
Elevação (m) Profundidade (m)Ensaio

C

a

v0

CqC1 .q

p
σ'

0,8

1,8
.qCq










 (C
q
 2,0) 
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Os resultados foram plotados em gráficos tensões verticais efetivas locais x valores 

corrigidos das resistências de ponta dos ensaios CPTu e correlacionados com as 

respectivas envoltórias de Fear & Roberson (1995), conforme indicado nas Figuras 7.1 

a 7.4. Estas correlações permitem inferir o comportamento dilatante ou contrativo do 

material ao cisalhamento. É importante ressaltar que os dois primeiros ensaios foram 

executados diretamente sobre o depósito de rejeitos, ao passo que os dois últimos foram 

implantados inicialmente a partir do aterro construído. 

 

A análise dos resultados é baseada nas seguintes premissas: 

 

 O solo tem tendência dilatante sob cisalhamento: a suscetibilidade ou potencial 

ao fluxo por liquefação NÃO É PROVÁVEL e a análise é concluída; 

 O solo tem tendência contráctil sob cisalhamento: a suscetibilidade ou potencial 

ao fluxo por liquefação É PROVÁVEL e a análise deve ser complementada 

pelas etapas seguintes, relativas às análises do gatilho da liquefação e da 

estabilidade pós-gatilho.  

 

 

   Figura 7.1 – Análise da suscetibilidade à liquefação dos rejeitos (Ensaio CPTu L1B3) 
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Figura 7.2 – Análise de suscetibilidade à liquefação dos rejeitos (Ensaio CPTu F18) 

 

Figura 7.3 – Análise de suscetibilidade à liquefação dos rejeitos (Ensaio CPTu F38/90) 
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Figura 7.4 – Análise de suscetibilidade à liquefação dos rejeitos (Ensaio CPTu F40/89) 

 

Os resultados indicam um comportamento essencialmente contrativo dos rejeitos locais, 

uma vez que as coordenadas dos pontos analisados encontram-se maciçamente no 

domínio ‘contrátil’ da envoltória de Olson. O comportamento dilatante verificado nos 

primeiros metros dos ensaios CPTu F38/90 e F40/89 refere-se a pontos localizados no 

domínio do aterro experimental construído em rejeito arenoso. 

 

7.2. ANÁLISES DAS CONDIÇÕES DE GATILHO E PÓS-GATILHO  

 

A análise do gatilho da liquefação é feita verificando se as tensões cisalhantes estáticas 

atuantes excedem ou não a resistência ao cisalhamento de pico dos solos suscetíveis à 

liquefação.  

Neste contexto, foram realizadas análises de estabilidade do aterro para se estimar a 

tensão cisalhante estática atuante nos rejeitos finos suscetíveis à liquefação. Nas 

análises, adotou-se um valor único para a resistência ao cisalhamento não drenada para 

os materiais suscetíveis, de acordo com Olson (2001), até se obter uma superfície de 

ruptura crítica com fator de segurança unitário (Figura 7.5). Esta condição crítica foi 

obtida para um valor de resistência não drenada igual a 21 kPa. 



 

108 

 

As análises de estabilidade foram realizadas com o software SLOPE/W do pacote 

GeoStudio 2012, com base nos parâmetros geotécnicos indicados na Tabela 7.2 e nas 

seguintes hipóteses: 

 Ruptura global de talude do tipo circular; 

 Método de análise de Morgenstern-Price; 

 Materiais isotrópicos e homogêneos; 

 Estimativa das poropressões através da linha freática. 

 

Tabela 7.2 – Parâmetros geotécnicos utilizados nas análises 

 

*obtidos via análise de estabilidade para um fator de segurança unitário, para cada 

cenário avaliado 

 

Figura 7.5 – Análise da condição crítica do gatilho à liquefação (FS=1,01) 

 

Após a análise de estabilidade, foram estimadas as tensões efetivas verticais ponderadas 

ao longo da superfície de ruptura crítica obtida. Conforme proposto pela metodologia de 

Olson (2001), a relação (Su)pico/σ’v0 foi calculada para as 10 fatias de divisão adotadas 

para a massa potencialmente instável (Tabela 7.3), de acordo com a seguinte relação 

(adotando-se o desvio de -0,04 nos resultados). 

 
     MPa 6,5qpara0,04q0,01430,205

σ'

S
c1c1

v0

picou
    (7.2) 

Sendo: (Su)pico − resistência não drenada de pico; σ’v0− tensão vertical efetiva inicial e 

qc1− resistência de ponta corrigida do ensaio CPTu. 

Material γ (kN/m³) c’(kPa)  φ' (⁰) Su (kPa)

Rejeito arenoso 19,9 15 30 -

Rejeito fino (Lama) 20,5 - - Variável*
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Tabela 7.3 – Cálculo dos fatores de segurança para gatilho e pós-gatilho da liquefação (Olson, 2001) 

 

 

Sendo: 

σ'v0 – tensão efetiva 

L – comprimento da fatia analisada 

Su(liq) – resistência não drenada 

liquefeita 

Su(pico) – resistência não drenada de 

pico 

 

    qc1 – resistência de ponta 

corrigida do ensaio CPTu 

τdriving – tensão cisalhante estática 

média 

    FS – fator de segurança 

 

Fatia Status σ'v0 (kPa) L (m) σ'v0*L (KN/m) qc1 (MPa) Su(pico)/σ'v0 Su(pico) (kPa) τdriving (kPa) FSgatilho Su(liq)/σ'v0 Su(liq) FSfluxo

1 Suscetível 77,90 5,52 430,01 1,50 0,19 14,52 9,67 1,50 0,02 1,67 0,17

2 Suscetível 137,59 3,95 543,48 1,50 0,19 25,65 17,07 1,50 0,02 2,95 0,17

3 Suscetível 182,13 3,20 582,82 1,50 0,19 33,96 22,60 1,50 0,02 3,91 0,17

4 Suscetível 191,90 3,03 581,46 1,50 0,19 35,78 23,81 1,50 0,02 4,12 0,17

5 Suscetível 207,43 3,00 622,29 1,50 0,19 38,68 25,74 1,50 0,02 4,45 0,17

6 Suscetível 229,50 3,09 709,16 1,50 0,19 42,79 28,48 1,50 0,02 4,92 0,17

7 Suscetível 237,65 3,36 798,50 1,50 0,19 44,31 29,49 1,50 0,02 5,10 0,17

8 Suscetível 213,86 3,25 695,05 1,50 0,19 39,87 26,54 1,50 0,02 4,59 0,17

9 Suscetível 148,28 4,27 633,16 1,50 0,19 27,65 18,40 1,50 0,02 3,18 0,17

10 Suscetível 91,00 0,85 77,35 1,50 0,19 16,97 11,29 1,50 0,02 1,95 0,17

33,52 5673,26

Su (kPa) 21,00

σ'v0 média 169,25

τd/σ'v0 média 0,12

Análise do Gatilho de Liquefação Análise Pós Gatilho

Dados
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Os valores da razão entre a tensão cisalhante estática média e a tensão efetiva média ao 

longo da superfície de ruptura, ou seja, (τestática /σ’v0), também foram calculados para 

cada fatia analisada. Finalmente, os fatores de segurança foram estimados para cada 

fatia da análise de estabilidade, com base na relação FS=(Su)pico/τestática. 

 

A análise dos resultados é processada com base nos seguintes critérios: 

 

 Segmentos com (FS)gatilho  1,0: o gatilho de liquefação É POUCO 

PROVÁVEL e estes segmentos devem ser verificados quanto à resistência ao 

cisalhamento de pico para uma análise de estabilidade pós-gatilho; 

 Segmentos com (FS)gatilho < 1,0: o gatilho de liquefação É MUITO 

PROVÁVEL e estes segmentos devem ser verificados quanto à resistência ao 

cisalhamento liquefeita para uma análise de estabilidade pós-gatilho 

 

Os valores obtidos para FSgatilho foram sempre superiores a 1,5, indicando, portanto, que 

as poropressões geradas pelo carregamento do aterro não são suficientes para induzirem 

um mecanismo de gatilho do processo, apesar da elevada suscetibilidade dos rejeitos 

locais ao fenômeno da liquefação. 

A metodologia proposta recomenda que a reavaliação da estabilidade da estrutura após 

o gatilho somente seja feita quando os valores de FS, calculados na análise do gatilho, 

forem inferiores a 1 (um). No presente estudo, entretanto, as análises foram também 

realizadas, mesmo na hipótese de ocorrência improvável do gatilho, para fins de 

verificação do comportamento do maciço caso aquelas condições anteriores não fossem 

confirmadas (por exemplo, na hipótese de atuação de um carregamento dinâmico 

inesperado). 

Na sequência dos cálculos, foram determinados os valores da relação (Su)liq/σ’v0 para as 

10 fatias de divisão adotadas para a massa potencialmente instável, de acordo com a 

seguinte relação (adotando-se o desvio de -0,03 no resultados): 

 
 

     MPa 6,5qpara0,03q0,01430,03
σ'

S
c1c1

v0

liqu
  (7.3) 

A análise dos resultados é feita com base nos seguintes critérios: 
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 Análise com (FS)fluxo  1,0: o processo de ruptura por fluxo por liquefação É 

PROVÁVEL e medidas de controle e/ou ajuste do projeto são necessárias; 

 

 Análise com 1,0 < (FS) fluxo < 1,1: o processo de ruptura por fluxo por liquefação 

É POUCO PROVÁVEL, mas podem ocorrer grandes deformações no maciço 

que resultem em seu posterior colapso por liquefação (liquefação induzida por 

deformação); neste caso, as análises de estabilidade devem ser reconsideradas. 

 

Os valores de FS=(Su)liq/τestática.estão também indicados na Tabela 7.3. Os valores 

obtidos foram muito inferiores a 1,0, indicando que, em caso de mobilização de eventos 

propícios ao gatilho, o fenômeno da ruptura por fluxo por liquefação tenderia a ocorrer 

nestes rejeitos. Estes efeitos poderiam ser ainda mais críticos e em maior escala se 

considerarmos, conforme já mencionado, a hipótese de ocorrência do efeito Kokusho 

devido à formação de uma interface líquida entre as subcamadas C e D do depósito de 

rejeitos armazenados na Baia 3 da Barragem do Germano. 

 

 



Capítulo 8 
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8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS COMPLEMENTARES 

 

8.1. CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho apresentou um estudo de avaliação do comportamento de uma 

estrutura (aterro em rejeitos granulares, com altura máxima de 6,0 m, dimensões de 30 x 

33 m, taludes de 3H:2V e altura da berma de equilíbrio de 2,0 m) assente em um 

depósito de rejeitos finos de mineração, com base em ensaios de campo, ensaios de 

laboratório, dados de instrumentação e observações de campo.  

Por meio da implantação do aterro, construído em múltiplas etapas, foi possível tecer 

observações sobre as características e comportamento dos rejeitos de fundação durante 

o carregamento, influências da metodologia construtiva, processos ou mecanismos de 

ruptura, variações de poropressões, deslocamentos horizontais e verticais das camadas 

do depósito estratificado e ainda potencial de mobilização dos efeitos do fenômeno da 

liquefação. As principais conclusões obtidas estão sistematizadas a seguir. 

 

8.1.1.  Quanto aos Resultados dos Ensaios de Laboratório 

 

Os resultados dos ensaios de laboratório indicaram um rejeito fino de mineração 

composto predominantemente por partículas de silte (76,7%) e argila (22,0%), com 

12,9% de índice de plasticidade. O rejeito granular foi classificado como uma areia fina 

siltosa, sendo constituído por 58,5% de areia (9,1% de areia média e 48,4% de areia 

fina), 39,5% de silte e 2,0% de argila.  

Para o rejeito fino, os parâmetros característicos da compactação, para uma energia 

equivalente Proctor Normal, são definidos por um peso específico seco máximo de 21,9 

kN/m3 e uma umidade ótima de 16,3% ao passo que, para o rejeito arenoso, estes 

parâmetros são expressos por um peso específico seco máximo de 17,5 kN/m3 e uma 

umidade ótima de 14,1%. A lama apresentou um índice de compressão da ordem de 

0,14 sob consistência rija e índices equivalentes (da ordem de 0,26) em condições de 

consistência mole a média. Os índices de expansão, no âmbito das amostras moldadas, 

variaram entre 0,8 e 1,1. 

Os ensaios de resistência realizados (ensaios de cisalhamento direto e ensaios triaxiais 

não drenados) indicaram valores típicos de (30  3) de atrito e de (10  5) kPa de 
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intercepto de coesão para os rejeitos finos, faixas de valores bastante correlacionáveis 

em ambos os ensaios. 

Por outro lado, o rejeito granular apresentou um comportamento de contração durante 

cisalhamento e o tratamento dos dados caracterizou uma envoltória de resistência 

definida por um ângulo de atrito de 35° e um intercepto de coesão igual a 20 kPa, com 

valores residuais de 24° e 13 kPa, pelos ensaios de cisalhamento direto. Ao contrário 

dos rejeitos finos, neste caso os ensaios triaxiais resultaram valores muito elevados e 

bastante distintos de coesão, provavelmente devido à presença de goethita, mineral de 

óxido de ferro com propriedades cimentantes.  

De uma maneira geral, os ângulos de atrito obtidos para ambos os rejeitos são típicos de 

areias finas e fofas, resultado dos processos de moagem e das técnicas de disposição 

destes resíduos por aterro hidráulico. 

 

8.1.2. Quanto à Construção do Aterro Experimental 

 

O aterro experimental de rejeitos arenosos foi executado em estágios distintos e ao 

longo de 19 dias, até uma altura máxima de 6,0 m. Durante a construção do aterro, foi 

possível observar um contínuo processo de sobre-elevação do material da fundação pela 

ação do carregamento crescente do aterro, à medida que se desenvolvia o mecanismo de 

substituição da lama de fundação pelos rejeitos lançados do aterro e, desta forma, 

camadas não drenadas inicialmente tenderam a se tornar drenadas após o carregamento. 

Outro fato observado foi a não existência de feições críticas que indicassem 

fissuramento, abatimentos localizados ou ruptura do maciço, o que leva a crer que o 

método de instabilidade predominante foi decorrente da expulsão do solo mole da 

fundação, verificado através da sobre-elevação das laterais durante a construção do 

aterro. Feições indicativas de processos de liquefação também não foram observadas 

durante a construção do aterro. 

 

8.1.3.  Quanto aos Resultados dos Ensaios de Campo 

 

Os perfis estratigráficos dos ensaios de CPTu realizados no depósito dos rejeitos finos 

da Baia 3 da Barragem do Germano permitiram caracterizar um meio estratificado, 

composto por subcamadas apresentando diferentes propriedades geotécnicas, em termos 

de resistências e permeabilidades.  
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A correlação destes perfis penetrométricos (particularmente valores de resistência de 

ponta qc) com resultados de ensaios de palheta (tipicamente valores corrigidos de 

resistências não drenadas Su) permitiu estabelecer a definição de um perfil típico de 

compartimentação do depósito de rejeitos finos de fundação (caracterizado por 

subcamadas designadas de A a H). Os resultados posteriores da instrumentação 

ratificaram e complementaram os dados dos ensaios in situ, no sentido de uma clara 

compartimentação do depósito de rejeitos em subcamadas com comportamentos 

geotécnicos distintos e diferentes condições de drenagem.  

Em condições específicas, constatou-se a possibilidade de formação de horizontes de 

água confinada, bastante críticos e potencialmente suscetíveis ao desencadeamento de 

processos de liquefação (efeito Kokusho), particularmente no caso da presença destes 

horizontes mais superficiais. Estes efeitos tenderam a ser mais críticos nos trechos 

situados entre as profundidades 2,7 m – 5,7 m e 9,5 m – 11,2 m.  

 

8.1.4.  Quanto aos Resultados da Instrumentação de Campo 

 

Para monitorar os deslocamentos e as poropressões induzidas antes, durante e após a 

construção do aterro, procedeu-se ao monitoramento geotécnico completo de uma seção 

transversal típica do aterro. Neste propósito, foram instalados seis piezômetros elétricos 

de corda vibrante na fundação (depósito de rejeitos finos ou lama), quatro inclinômetros 

no pé do aterro, um sistema para monitoramento do perfil de recalques ao longo da 

seção transversal do aterro (perfilômetro de recalques), quatro placas de recalque com 

referência em um ponto fixo estável, um indicador de nível d’água na berma de 

equilíbrio e uma referência de nível profunda. As leituras de todos os instrumentos 

foram realizadas três vezes ao dia, durante e após a construção do aterro. 

A compilação das medidas das poropressões evidenciou um comportamento tipicamente 

variável do depósito em termos das condições de drenagem relativas ao carregamento 

externo imposto pela construção do aterro, típicas de drenagem parcial dos rejeitos, 

sendo caracterizados três perfis típicos de variações das poropressões (u): um perfil 

constante dos valores de u entre 3,0 m e 5,0 m de profundidade; um brusco acréscimo 

das poropressões entre 5,0 m e 6,0 m de profundidade e uma brusca redução de u entre 

6,0 m e 7,0 m de profundidade.  
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Os resultados obtidos nas leituras dos piezômetros refletiram, de maneira geral, as 

condições estratigráficas variadas da fundação e dos tempos de carregamento. Os 

acréscimos de poropressão ocorreram durante as fases de carregamento (implantação do 

aterro) e em camadas não drenadas predominantemente constituídas de rejeitos finos 

(mais argilosos), seguidos por períodos de adensamento e consequente dissipação. Os 

piezômetros instalados nas camadas mais arenosas apresentaram valores baixos de 

excessos de poropressão, como esperado. 

O monitoramento dos registros das placas de recalque indicou um comportamento 

global de evolução com padrão linear crescente com os tempos para todos os medidores 

instalados, independentemente dos estágios distintos adotados na construção do aterro.  

O recalque máximo obtido ao final da construção do aterro foi da ordem de 500 mm, 

valor congruente com o valor limite dos recalques obtido com base nas leituras do 

perfilômetro (em torno de 470 mm). 

As medidas dos inclinômetros ratificaram o comportamento estratigráfico do depósito 

de rejeitos finos, conforme já mencionado. Os valores máximos de deslocamentos, 

principalmente obtidos pelos dados do Inclinômetro IN-03 ocorreram na região das 

camadas de menor resistência, confirmando os resultados obtidos pelos ensaios CPTu. 

 

8.1.5. Quanto às Análises da Estabilidade do Aterro Experimental 

 

Análises prévias à construção do aterro experimental de estabilidade por equilíbrio 

limite foram processadas, utilizando-se o método de Morgenstern-Price e admitindo-se 

superfícies de ruptura circulares.  

O rejeito arenoso do aterro foi admitido como sendo drenado, ao passo que a condição 

de fundação (depósitos de rejeitos finos) foi admitida apresentando comportamento não 

drenado e drenado. Na primeira hipótese, o valor FS= 0,83 caracterizou a inconsistência 

do mecanismo de ruptura previsto para as condições de curto prazo. Com efeito, o 

mecanismo efetivo se deu por meio da expulsão contínua do solo mole da fundação, o 

que foi constatado pelas observações de campo pela sobre-elevação das superfícies 

laterais durante a construção do aterro. Nesta concepção, o valor aproximado de FS 

imediatamente após a construção do aterro era de 1,26.  

Com o avanço do aterro, ocorreu a substituição sistemática do material da fundação 

(menos resistente) pelo próprio material do aterro (mais resistente), induzindo um efeito 

de enrijecimento superficial crescente do depósito de rejeitos e consequente aumento da 
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estabilidade do aterro. Nesta hipótese, o valor aproximado de FS muito tempo após a 

construção do aterro foi de 1,54. 

 

8.1.6. Quanto às Análises Tensão-Deformação do Aterro Experimental 

 

Para os estudos tensão-deformação, a seção típica do aterro experimental foi modelada 

pelo programa computacional SIGMA/W (GeoStudio 2012) de elementos finitos. O 

modelo constitutivo adotado admitiu o regime linear elástico com parâmetros efetivos 

drenados para o rejeito arenoso (material da construção do aterro) e o elastoplástico com 

parâmetros efetivos e variações de poropressão para os rejeitos da fundação.  

Os valores dos recalques obtidos pela simulação numérica mostraram boa concordância 

com os resultados medidos pelo perfilômetro e pelas placas de recalques.  Os valores 

máximos dos recalques foram: 452 mm no modelo, 470 mm no perfilômetro e 500 mm 

nas placas de recalque PR2 e PR3. No caso do perfilômetro, observou-se uma certa 

defasagem entre as curvas, o que foi interpretado como um efeito da heterogeneidade do 

depósito de rejeitos ou devido à influência da implantação local da plataforma de acesso 

ao aterro. No segundo caso, constatou-se um comportamento menos compressível dos 

materiais de fundação e tal discrepância pode ser atribuída aos efeitos de penetração e 

substituição dos materiais moles da fundação pelos rejeitos mais arenosos do aterro, 

conformando uma camada superior mais resistente. 

Em relação aos deslocamentos horizontais, os resultados das simulações numéricas, 

embasadas num modelo elastoplástico, foram bastante distintos dos valores observados 

em campo. Adotando-se, então, um modelo numérico linear elástico, a conformidade 

dos resultados apresentou-se um pouco mais consistente (valores máximos dos 

deslocamentos, obtidos a 4,5 m de profundidade, da ordem de 27 mm em campo e de 62 

mm na modelação numérica). A presença de materiais mais resistentes do aterro, nas 

camadas superiores do perfil, atuou fortemente na inibição dos deslocamentos. 

As correlações em termos das poropressões mostraram-se bastante satisfatórias, para 

ambos os modelos (linear elástico e elastoplástico) adotados nas análises numéricas, à 

exceção do período inicial das observações (cerca dos primeiros cinco dias), em que se 

constatou uma nítida maior influência de condições drenadas do substrato para as 

condições in situ em relação às previsões numéricas.   

Análises adicionais da modelagem numérica com base num modelo elastoplástico, em 

termos dos vetores de fluxo e padrões de isolinhas, ratificaram o mecanismo crítico de 
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instabilidade mediante a expulsão e sobre-elevação lateral dos rejeitos, bem como a 

tendência de formação de uma lâmina d’água na interface subcamada C/subcamada D, 

potencialmente crítica em termos do efeito Kokusho.  

 

8.1.7. Quanto aos Riscos de Liquefação Estática 

 

A possibilidade de indução do fenômeno de liquefação ao sistema aterro experimental – 

depósito de rejeitos finos foi avaliada com base na metodologia proposta por Olson 

(2001). Embora se constate que os rejeitos finos da fundação exibam de forma 

generalizada um comportamento contrátil ao cisalhamento e, portanto, francamente 

favorável ao fenômeno da liquefação, não se caracterizou a manifestação de gatilhos do 

processo. Os valores obtidos para FSgatilho foram sempre superiores a 1,5, indicando, 

portanto, que as poropressões geradas pelo carregamento do aterro não são suficientes 

para induzirem um mecanismo de gatilho do processo. 

Os valores de FS=(Su)liq/τestática, entretanto, foram muito inferiores a 1,0, indicando que, 

em caso de mobilização de eventos propícios ao gatilho, o fenômeno da ruptura por 

fluxo por liquefação tenderia a ocorrer nestes rejeitos. Estes efeitos poderiam ser ainda 

mais críticos e em maior escala se considerarmos, conforme já mencionado, a hipótese 

de ocorrência do efeito Kokusho devido à formação de uma interface líquida entre as 

subcamadas C e D do depósito de rejeitos armazenados na Baia 3 da Barragem do 

Germano. 

 

8.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Como proposições alternativas e complementares aos estudos desenvolvidos neste 

trabalho, propõem-se as seguintes: 

 

 Implementação de outras análises numéricas do comportamento tensão-

deformação do aterro estudado, utilizando-se diferentes modelos e programas 

computacionais; 

 Implementação de análises tensão-deformação de aterros executados sobre 

depósitos de rejeitos finos contendo bases drenantes ou implantados sobre 

interfaces de geotêxteis; 



 

 

 

118 

 

 Implantação de metodologias de disposição de rejeitos finos pela técnica de 

aterro hidráulico visando à minimização dos efeitos de segregação (ou 

estratificação) do depósito; 

 Incorporação de estudos do potencial de liquefação dos rejeitos em laboratório, a 

partir de amostras reconstituídas e representativas das condições de campo; 

 Implementação de modelos reduzidos em laboratório para realização de análises 

de suscetibilidade do material ao fenômeno da liquefação estática e/ou dinâmica 

e ao efeito Kokusho.
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