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RESUMO
A crescente demanda e a exploração mineral em jazidas com teores de concentração cada vez
mais baixos, resultam numa produção maior do material de descarte do rejeito. Os rejeitos são
em sua maioria descartados em forma de polpa, com grande volume de água em barragens de
contenção. Na indústria da mineração as barragens de rejeito construídas pelo método de
montante são as preferidas pela praticidade e pelo fato do material necessário à construção fazer
parte do processo de produção. Apesar de não se tratar de solos de formação natural, os
conceitos da mecânica dos solos são aplicados no estudo dos rejeitos. O estudo e o
monitoramento das estruturas existentes se tornam essenciais para o aperfeiçoamento das
técnicas de gestão e contenção de rejeitos na mineração. Os reservatórios de rejeito são
estruturas heterogêneas, além de serem dinâmicas com a construção ocorrendo em etapas. A
interpretação do comportamento do regime de fluxo e do desenvolvimento das poropressões ao
longo da operação é desafiadora, visto que o regime pode ser influenciado por uma série de
fatores, tais como: teor de ferro presente, granulometria, segregação hidráulica das partículas,
concentração da polpa, taxa de disposição, etc. A proposta desta dissertação é realizar um
estudo do regime de fluxo e das poropressões de uma barragem de rejeitos de minério de ferro
alteada por montante. Foram avaliadas as características geotécnicas das partículas depositadas
no reservatório através de ensaios de laboratório e de campo. A partir da instrumentação
instalada e resultados de ensaios geotécnicos de campo, observou-se o comportamento do
regime de fluxo. A partir dos parâmetros encontrados foram elaborados uma série de modelos
numéricos para observar a influência da variação da permeabilidade da fundação,
permeabilidade dos rejeitos, segregação da praia e construção dos alteamentos no regime de
fluxo e poropressões. Posteriormente, os resultados dos modelos numéricos foram comparados
com as observações de campo, ensaios geotécnicos e piezometria, para avaliação do regime
real. Os resultados apresentaram indicativo da existência de fluxo verticalizado em direção a
fundação. O modelo da condição 7 apresentou melhores resultados em relação as observações
de campo. A condição 3 apresentou os resultados mais distantes.

Palavras chave: Barragem de Rejeito; Alteamento de Montante; Regime de Fluxo em Barragens
de Rejeito de Minério de Ferro.
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ABSTRACT
The increasing of demand and the mineral exploration of deposits with a decreasing ore
concentration results in a bigger production of waste material. The tailings are in most cases
deposited ,in a slurry state, in dams with a high water content. The tailings dams can be built
with compacted natural soil or with tailings and in some cases the dams are built hidraulically
with tailings slurry. In the mine industry, the tailings dams built by the upstream method are
the most commom for the reason that the material required is part of the mining production
process. Despite the fact that the tailings particles are not from natural soil formation.
mechanical concepts of the soils must be applied to the tailings study. The analisys and
monitoring of the existing dams are essencial to improve the management and tailing
containment techniques at mining industry. The tailings dams reservoir are heterogeneous,
besides being dynamic with the construction occuring in many steps. The interpretation of
seepage and poropressure regime during the operation is challenging, considering that many
factors can influence such as: iron content, particles size, particles segragation, slurry
concentration, deposition rate, etc. The purpose of this work is study the seepage and
poropressure regime of an upstream tailings dam. The tailings particle geotechnical
characteristics were evaluated through laboratory and field tests. The seepage regime was
evaluated by field instrumentation and field tests. The geotechnical parameters obtained from
the tests were used to elaborate finite element models to observe the influence of foundation
permeability, tailings permeability, particle segregation and steps of construction at the seepage
and propressure regime. After that the finite element models results were compared with the
field observations (instrumentation and field tests) to understend the real seepage and
poropressure regime. The results achieved indicated the existence of a vertical seepage towards
the foundation. The condition 7 presented the best result in comparison with the field
observations. The condition 3 presented the worst result.

Key words: Tailings Dams; Upstream Method; Tailings Dams Seepage
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1

INTRODUÇÃO

A mineração exerce papel fundamental no desenvolvimento econômico mundial, com
participação na geração de boa parte das riquezas e grande participação no PIB de vários países.
Por se tratar de um bem não renovável, o aumento da demanda e a crescente escassez torna
desafiadora a exploração de jazidas com teores de concentração de minério cada vez mais
baixos. As técnicas de concentração do mineral estão cada vez mais eficientes, como resultado,
o número de descarte de material sem valor comercial é crescente.
O Brasil ocupa posição importante em relação ao mundo em termos de reservas minerais, em
2015 a classe dos metálicos respondeu com cerca de 76% do valor total da produção mineral
brasileira (DNPM, 2017). Dentre essas substâncias, destacam-se por corresponderem a 98,5%
do valor da produção o alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio e ouro. Destaca-se
expressiva participação do ferro no montante da produção comercializada, cuja produção é
concentrada nos estados de Minas Gerais e Pará, conforme apresentado na figura 1.1.

Figura 1.1 – Participação das principais substâncias metálicas no valor da produção mineral
comercializada (DNPM, 2017).
Diante da exploração minerária, a correta destinação dos materiais chamados de rejeito de
minério são um grande desafio para as companhias. Por se tratar de um material sem valor
econômico (dependendo das condições de mercado) as empresas são obrigadas a arcar com um
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custo que momentaneamente não trará retorno financeiro. Por outro lado, a má gestão da
disposição de rejeitos poderá trazer enormes prejuízos ambientais e sociais.
Os órgãos reguladores são cada vez mais atuantes, aumentando a rotina de fiscalização e
provendo legislação cada vez mais rígida. Uma gestão negligente dos rejeitos trará prejuízos
financeiros intangíveis, levando a mineração a arcar com a recuperação de áreas atingidas,
reparação de famílias afetadas, multas, correndo o risco de ao final do processo, não mais ser
possível manter sua operacionalidade (ESPÓSITO, 1995).
A disposição dos rejeitos de minério é feita muitas vezes em barragens, em alguns casos
construídas pelo próprio rejeito depositado. Isto é justificado pela falta de material de
empréstimo e pelo baixo custo de construção comparado a outros tipos de barramentos.
Segundo o inventário de barragens da FEAM (2017) constam no cadastro de 2016, 737
barragens do estado de Minas Gerais, sendo 439 (correspondente a 59,6%) barragens da
atividade de mineração.
As barragens construídas e alteadas com o próprio rejeito, pelo seu caráter dinâmico, devem ser
tratadas de forma diferenciada em relação as barragens convencionais no que tange ao projeto
e operação, devido à complexidade podem ter os riscos majorados se não forem tomados os
devidos cuidados em suas diversas etapas, construção, operação e gerenciamento após o
fechamento.
Essas estruturas construídas com rejeito, de uma forma geral, são tratadas e analisadas segundo
os preceitos da mecânica dos solos, desenvolvidos para barragens convencionais para
armazenamento de água. O comportamento geotécnico dessas estruturas pode ser diferente
devido a diversos fatores. Segundo VICK (1990) o comportamento geotécnico dos rejeitos deve
ser, por necessidade, interpretado no contexto na mecânica dos solos clássica para solos
naturais, no entanto, a devida aplicação destas teorias requer a consideração das características
únicas dos rejeitos e o reconhecimento de que em alguns casos as teorias de comportamento da
mecânica dos solos clássica não serão aplicáveis.
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O monitoramento intensivo e a avaliação sistemática das barragens de rejeito fornecem padrões
e conhecimento valorosos para a aplicação em estruturas semelhantes, contribuindo para a
melhoria da operação e aumento da segurança de tais estruturas. A instrumentação instalada
nas estruturas torna-se ferramenta essencial para o monitoramento e constatação da eficiente
performance da estrutura, podendo ser usada para revisitar os parâmetros iniciais de projeto e
reconsideração dos mesmos.
Diante dos desafios impostos a indústria minerária concernente a geração e disposição de
rejeitos, torna-se necessário o estudo das estruturas existentes, considerando suas
especificidades, com o intuito de agregar conhecimento para melhoria das técnicas de
construção e controle das barragens de mineração.
1.1

OBJETIVO

O objetivo principal desta dissertação é avaliar o regime de fluxo e poropressão de uma
barragem de rejeito alteada para montante. Serão analisadas informações de campo através dos
resultados da instrumentação piezométrica e ensaios geotécnicos. Os resultados serão
posteriormente comparados com uma série de modelos numéricos com diferentes combinações
de parâmetros, buscando-se entender o regime real da barragem.
Os ensaios geotécnicos de campo e laboratório serão usados para o estudo das características
do reservatório de rejeitos, buscando-se o conhecimento sobre a faixa, comportamento
mecânico dos grãos do reservatório e um indicativo da existência de um padrão de segregação
das partículas. Através dos resultados das medidas de poropressão dinâmica e ensaios de
dissipação do teste CPTU buscou-se o entendimento do regime de fluxo e poropressão da
barragem.
A análise dos resultados da instrumentação geotécnica através das leituras dos sensores
piezométricos e indicadores de nível d’água, relacionados com os níveis do reservatório e
pluviometria, almejará o entendimento do desenvolvimento das poropressões e linha freática
ao longo das diversas etapas de operação da barragem.
A partir dos parâmetros geotécnicos obtidos através dos ensaios de campo e laboratório, serão
elaborados modelos numéricos de elementos finitos através do aplicativo comercial SEEP/W
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da GEO-SLOPE© com o objetivo de estudar a influência das variações dos parâmetros no
regime de fluxo da barragem. Será observada a influência da variação da permeabilidade das
camadas de fundação e dos rejeitos. A influência da segregação das partículas do reservatório
e também a influência da construção das etapas de alteamento.
Por fim, os resultados das simulações numéricas serão comparados com os resultados das
observações de campo (instrumentação e ensaios geotécnicos) com o intuito de avaliar o
provável regime de fluxo existente na barragem alvo do estudo de caso.
1.2

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação apresenta no capítulo 1, uma introdução ao tema proposto, os objetivos
a serem alcançados nesta dissertação e uma apresentação da organização dos Capítulos.
No capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre as propriedades dos rejeitos, característica
das barragens e temas relacionados como a modelagem numérica.
O capítulo 3 apresenta os dados referente ao estudo de caso. São apresentados os dados da
estrutura, como histórico de operação e etapas de alteamento, os resultados dos ensaios
geotécnicos de campo e laboratório e os dados da instrumentação.
É apresentada no capítulo 4 a metodologia do estudo, onde são explanados os passos seguidos
para elaboração do modelo numérico. São apresentadas as simulações numéricas realizadas,
com a definição das condições e os parâmetros geotécnicos utilizados para cada uma delas.
Os resultados das análises numéricas são apresentados no capítulo 5.
As comparações realizadas entre os resultados das simulações numéricas e as observações de
campo são apresentadas e discutidas no capítulo 6.
O capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho e as sugestões para pesquisas futuras.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
REJEITOS GERADOS NA MINERAÇÃO

A exploração do minério de ferro e seu beneficiamento gera uma grande quantidade de rejeitos,
impulsionado pelo crescimento da demanda e o teor de concentração encontrados nas jazidas
cada vez menores.
Os rejeitos de mineração são partículas fragmentadas de rochas provenientes do processo de
beneficiamento mineral. As propriedades dos rejeitos são dependentes das características do
minério, composição, rocha de origem, dos tipos de processos de beneficiamento aos quais
foram submetidos e pela forma de deposição nos reservatórios.
Segundo LUZ (2010) apud SILVA (2014), o beneficiamento dos minerais consiste na aplicação
de operações, visando modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies minerais
presentes, ou a forma destes. O minério é definido ainda, como toda rocha constituída de um
mineral ou agregado de minerais que contém um ou mais minerais valiosos e podem ser
aproveitados economicamente. Esses minerais com valor econômico são chamados de
minerais-minérios. Os minerais não aproveitados de um minério são chamados de ganga. O
termo “concentração” consiste na remoção de ganga presente no minério (SILVA, 2014).
Segundo VICK (1990) é fundamental para o entendimento da natureza dos rejeitos um
conhecimento básico de como eles são produzidos. Exploração de metais preciosos requerem
procedimentos tão diversos quanto os minerais processados, porém, alguns procedimentos
fundamentais são comuns a todos os minérios.
Comum a maioria dos processos são as etapas iniciais de britagem e moagem, então, as
partículas que contém as maiores concentrações de mineral valioso passam por diversos
processos. A separação dos minerais de interesse na concentração, deixa como sobra partículas
chamadas de rejeito. Processos de otimização posteriores podem ser usados. O estágio final do
processo é a recuperação do excesso de água do rejeito no reservatório de descarte.
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Um fluxograma típico do tratamento de minério é apresentado na figura 2.1. As operações de
forma generalizada podem ser definidas como segue (LUZ, 2010):


Cominuição: Britagem e moagem;



Peneiramento e classificação: Separação por tamanhos, ciclonagem e classificador espiral;



Concentração: Gravítica, magnética, eletrostática, flotação, etc.;



Desaguamento: espessamento e filtragem;



Secagem: secador rotativo, spray dryer, secador de leito fluidizado;



Disposição de rejeito.

Figura 2.1 – Fluxograma de tratamento de minério (LUZ, 2010).
A grande variedade de tipos de mineral e rejeitos, torna difícil a tarefa de agrupar características,
FELL et al. (2014) apresentam uma tabela com as características gerais de engenharia de
diversos tipos de rejeito (tabela 2.1).
VICK (1990) apresenta quatro categorias gerais dos rejeitos de acordo com a granulometria e
plasticidade (tabela 2.2).
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Tabela 2.1 – Características de engenharia dos rejeitos (modificado FELL et al., 2015).

Tabela 2.2 – Resumo das características físicas dos rejeitos (modificado VICK, 1990).
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2.2

PROPRIDADES DOS REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO

Neste item serão apresentadas algumas características dos rejeitos de minério de ferro. Apesar
dos preceitos da mecânica dos solos clássica serem aplicados nos rejeitos, estes possuem
características únicas por não se tratar de partículas produzidas naturalmente, mas sim por um
processo industrial.
2.2.1 MINERALOGIA
Foi apresentado por WOLFF (2009) um estudo das características físicas e químicas dos rejeitos
de minério de ferro de diversas minas da Vale, objetivando-se o conhecimento das propriedades
para posterior beneficiamento dos rejeitos. Segundo WOLFF (2009) os principais minerais que
contém ferro são a hematita, a magnetita e a goethita e constituem os óxidos de ferro mais
comuns e de maior relevância para a mineração. No estudo realizado, para verificação da
viabilidade do beneficiamento dos rejeitos foi verificado o teor de ferro presente. Os teores de
ferro encontrados obtidos por via úmida são apresentados na tabela 2.3.
Tabela 2.3 – Teores de ferro obtidos por via úmida das amostras globais de rejeito (WOLFF,
2009).

Além dos terores de ferro, os demais componentes químicos dos rejeitos foram estudados via
ICP, também para amostras de rejeito globais. Os resultados são apresentados na tabela 2.4.
Como pode ser notado, as porcentagens de ferro presentes nos rejeitos são consideráveis,
variando de 44,3 a 64,0%. Além do ferro, foram encontrados teores significativos de fósforo
(0,1 a 0,3%), alumínio (1,0 a 3,0%) e manganês (0,2 a 4,6%). Em quantidade menos
significativa foram encontrados cálcio, potássio, magnésio e titânio.
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Tabela 2.4 – Resultados das análises químicas por ICP das amostras de rejeitos globais
(WOLFF, 2009).

Outro amplo estudo realizado nas usinas das minas do quadrilátero ferrífero (QF) avaliou a
porcentagem de ferro nos rejeitos granulares das usinas de Alegria, Timbopeba, Brucutu, Cauê,
Conceição, Pico, Vargem Grande e Fábrica como pode ser visto na figura 2.2.
Os resultados foram apresentados de acordo com o processo a que foram submetidos,
verificando-se que os rejeitos finos (lamas) possuem terrores de ferro mais elevados, com
valores superiores a 50% (SILVA et al., 2013).

Figura 2.2 – Porcentagem de ferro nos rejeitos do quadrilátero ferrífero (SILVA et al., 2013).

28

Segundo PEREIRA (2005) os rejeitos provenientes de diferentes processos de beneficiamento
das minas localizadas do QF apresentam em sua composição mineralógica basicamente Fe e
SiO2, e em menor proporção Al2O3. Ainda segundo o autor as variações das características
químicas e mineralógicas, estão relacionadas ao tipo de minério explorado, ao processo de
beneficiamento utilizado e mudanças nas frentes de lavra.
Em seu estudo, PEREIRA (2005) realizou análise química de diversas amostras de rejeito de
minério de ferro de minas do QF. Os resultados encontrados são apresentados na tabela 2.5.
Tabela 2.5 – Composição química de rejeitos de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero
(PEREIRA, 2005).

BOSSI (2015) estudando o efeito da porcentagem de finos no comportamento geotécnico dos
rejeitos, variou o teor de partículas de finas em amostras underflow e overflow de minério de
ferro. Foram definidas porcentagens de rejeito em polpa com porcentagem de material passante
na peneira #200, igual a 0%, 10%, 20%, 30%, 40% e 100%. Conforme resultado apresentado
na tabela 2.6, observa-se que os teores de ferro aumentam de acordo com o aumento da
porcentagem de partículas finas. Inversamente, pode ser observado um decréscimo nas
porcentagens das partículas de sílica conforme o aumento da porcentagem de partículas finas.
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ESPÓSITO (2000) realizou em seu trabalho uma quantidade significativa de ensaios para
aperfeiçoamento da metodologia de controle geotécnico de construção e monitoramento de
barragens de rejeito alteadas de montante. No que diz respeito a composição química dos
rejeitos de minério de ferro, foram realizadas análises em 61 amostras na pilha do Xingu e 41
amostras da pilha do Monjolo, com isso, foi possível definir uma faixa de variação dos
componentes químicos conforme apresentada na tabela 2.7. As porcentagens de Fe nas
amostras da Pilha do Xingu apresentaram variação de 29,7 a 63,2%, enquanto a pilha de
Monjolo apresentou porcentagem de Fe entre 14,5 e 32,0%
Tabela 2.6 – Composição química do rejeito com a variação do teor de finos (BOSSI, 2015).

Tabela 2.7 – Faixa de variação dos principais componentes químicos do rejeito (ESPÓSITO,
2000 apud RUSSO, 2007)
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2.2.2 GRANULOMETRIA
O conhecimento das características físicas do rejeito é de suma importância para a previsão do
comportamento das partículas quando lançadas no reservatório. Segundo VICK (1990) os
rejeitos bem graduados são mais susceptíveis ao processo de segregação do que aqueles mal
graduados. Em relação aos rejeitos de minério de ferro, foi apresentado por SILVA et al. (2013),
algumas curvas obtidas para os rejeitos do quadrilátero ferrífero (figura 2.3). As curvas
granulométricas dos rejeitos apresentaram em média 7% de areia média, 48% de areia fina e
45% de partículas de silte.

Figura 2.3 – Curvas granulométricas de rejeitos de usinas do quadrilátero ferrífero (Silva et al.
2013).
Diversos estudos do comportamento geotécnico dos rejeitos de minério de ferro do QF tem sido
realizados. Os estudos indicam que a granulometria desses rejeitos, considerados granulares,
podem ser agrupados em uma faixa de variação granulométrica característica, como
apresentado na figura 2.4 por PEREIRA (2005).
PEREIRA (2005) obteve em seu trabalho diversas curvas granulométricas de rejeitos
provenientes de minas do QF, conforme apresentado na figura 2.5. Conforme classificação da
NBR 6502 (ABNT, 1995), é apresentada na tabela 2.8 as porcentagens referentes a cada
tamanho de partículas.
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Observa-se, de acordo com a classificação do tamanho das partículas, a predominância dos
grãos classificados como areia e silte. As amostras podem ser classificadas em sua maioria
como areia siltosa ou silte arenoso. Em relação as partículas de areia, nota-se que grande parte
das amostras apresentou predominância de grãos de areia fina. Exceções foram encontradas nas
amostras FII-FE e FII-FER que apresentaram os maiores teores de areia grossa 10,0 e 21%. As
frações correspondentes as partículas de argila, variaram de 10,5 a 18,5%.

Figura 2.4 – Faixa de variação granulométrica característica dos rejeitos granulares de minério
de ferro do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais (PEREIRA, 2005).

Figura 2.5 – Curvas granulométricas de diversas amostras de rejeito de minério de ferro do
Quadrilátero Ferrífero (PEREIRA, 2005).
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Tabela 2.8 – Classificação das partículas de rejeito segundo NBR 6502 (ABNT, 1995)
(PEREIRA, 2005).

2.2.3 DENSIDADE IN SITU E DENSIDADE DOS GRÃOS
A densidade in situ pode ser expressada em termos da densidade seca (d) ou índice de vazios
(e). Segundo VICK (1990) observa-se para uma faixa de índice de vazios e densidade para um
determinado tipo de rejeito, que índices de vazios menores ou densidades mais altas
correspondem a profundidades maiores, ao passo que são observados índices de vazios maiores
com menores densidades nas camadas mais superficiais e próximo ao ponto de lançamento.
A densidade in situ seca depende de diversos fatores, como por exemplo a densidade dos grãos,
do tipo de rejeito se são arenosos ou finos, da fração de argila presente, índice de vazios,
angulosidade das partículas, etc.
Segundo FELL et al. (2014), a deposição submersa de rejeitos resulta em índices de vazios
baixos e densidade alta em camadas profundas. Quando as camadas de rejeitos são drenadas, a
densidade seca pode aumentar de 20 a 50%. O fluxo verticalizado em direção a fundação resulta
numa maior tensão efetiva e densidade in situ quando o adensamento está completo.
A densidade relativa de rejeitos depositados hidraulicamente tem uma importante influência no
comportamento da resistência dinâmica. Densidade relativa é a medida da densidade in situ em
relação a maior e menor densidade obtida em ensaios de laboratório.
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ESPÓSITO (1995) propondo um método de controle de qualidade para construção de barragens
de rejeito através do controle da densidade in situ, mapeou a variabilidade natural da densidade
em uma barragem de rejeitos com deposição hidráulica em função das variáveis que controlam
a energia de deposição do material lançado. Utilizando seus dados para verificação dos fatores
que influenciam na densidade do material, foi observado que existe uma tendência de
incremento das densidades in situ e densidade seca conforme o aumento da densidade dos grãos.
Os resultados podem ser vistos nas figuras 2.6 e 2.7, apesar de não se verificar uma relação
linear direta dos parâmetros.
Sabe-se que os rejeitos de minério de ferro apresentam quantidades significativas de ferro (Fe)
na sua composição. Pode-se verificar através dos dados apresentados por ESPÓSITO (1995)
que a porcentagem de ferro também influencia na densidade in situ e densidade seca dos
rejeitos, como é apresentado nas figuras 2.8 e 2.9.

Figura 2.6 – Relação da densidade in situ x densidade dos grãos (ESPÓSITO, 1995).

Figura 2.7 – Relação da densidade in situ x densidade seca (ESPÓSITO, 1995).
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Figura 2.8 – Relação da densidade in situ x porcentagem de ferro (ESPÓSITO, 1995).

Figura 2.9 – Relação da densidade seca x porcentagem de ferro (ESPÓSITO, 1995).
ESPÓSITO (2000) identificou uma correlação entre a densidade dos grãos e o teor de ferro,
como apresentado na figura 2.10 para as amostras coletadas nas Pilhas do Xingu e Monjolo.

Figura 2.10 – Correlação entre densidade dos grãos o teor de ferro dos rejeitos (ESPÓSITO,
2000).
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Também foi verificado por BOSSI (2015) que o valor da densidade dos grãos é crescente de
acordo com o aumento da porcentagem de partículas finas numa amostra de rejeitos,
concomitante com o aumento dos teores de ferro. A figura 2.11 apresenta a tendência do
aumento da massa específica dos grãos de acordo com o aumento do teor de finos. Na tabela
2.9 é apresenta a porcentagem de finos das amostras e os resultados da massa específica dos
grãos e do teor de ferro.

Figura 2.11 – Relação entra a massa específica dos grãos e o teor de finos (BOSSI, 2015).
Tabela 2.9 – Correlação entre a massa específica dos grãos e o teor de ferro (BOSSI, 2015).

2.2.4 PERMEABILIDADE
A permeabilidade dos rejeitos depende do tamanho das partículas e mineralogia, método de
deposição, grau de adensamento (densidade seca/ índice de vazios), fracionamento e se os
rejeitos estão saturados ou não saturados (FELL et al., 2014).
Mais do que qualquer outro parâmetro, é difícil generalizar o valor da permeabilidade quando
se trata de barragens de rejeito. Segundo (VICK, 1990) a ordem de grandeza da permeabilidade
pode variar de 10-4 m/s para areia limpas a 10-9 m/s para finos bem consolidados.
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A permeabilidade média dos rejeitos diminui de acordo com o aumento do conteúdo de finos
(VICK, 1990). BOSSI (2015) apresentou resultados do decréscimo da permeabilidade com o
aumento dos teores de finos. A faixa de teor de finos encontrada para a permeabilidade maior
que 10-6 m/s está entre 0 e 40%. Os resultados são apresentados na tabela 2.10.
Tabela 2.10 – Influência do teor de finos na permeabilidade dos rejeitos (BOSSI, 2015).

MITTAL e MORGENSTERN (1975) demonstraram que a permeabilidade média para rejeitos
arenosos pode ser prevista pela relação de Hazen:
k (m/s) = D102

(2.1)

Onde, k (m/s) = condutividade hidráulica média;
D10 (cm) = tamanho dos grãos para os quais 10% do peso é passante.
A formulação proposta por Hazen apesar de fornecer uma estimativa da permeabilidade dos
rejeitos, possuem algumas limitações. A formulação foi determinada empiricamente para grãos
areia limpas uniformes que apresentam coeficiente de uniformidade (CU) menor do que 5 e
diâmetro efetivo (D10) variando entre 0,01 e 0,3 cm, sendo sua utilização justificada para se
obter uma ordem de grandeza da permeabilidade (ESPÓSITO, 2000).
Por conta da natureza heterogênea dos rejeitos, os depósitos exibem variação considerável na
permeabilidade entre as direções verticais e horizontais. Segundo VICK (1990) a taxa de
variação entre a permeabilidade na direção vertical e horizontal, está geralmente numa faixa de
2 a 10 para zonas de rejeitos finos. Zonas de transição nas praias entre áreas de areia
relativamente limpas e finos, tendem a ter taxas altas de anisotropia devido a interposição de
partículas finas e granulares.
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De acordo com FELL et al. (2014), a permeabilidade varia de acordo com o grau de saturação
e variabilidade da deposição. Próximo da área de deposição, nos primeiros 50 a 100 m, é
provável que a condutividade hidráulica horizontal seja de 10 a 100 vezes a vertical devido a
segregação vertical. Nos rejeitos finos, o efeito é provavelmente menor, gerando
permeabilidades verticais e horizontais similares.
Uma expectativa comum é que a permeabilidade varie ao longo da distância do reservatório em
relação ao ponto de lançamento. O modelo proposto por KEALY e BUSH (1971) apud VICK
(1990) é mostrado na figura 2.12. O modelo consiste em uma zona de alta permeabilidade de
rejeito arenoso próximo ao ponto de lançamento, uma zona de permeabilidade intermediária e
uma zona de permeabilidade baixa de rejeitos finos depositados no lago de decantação.

Figura 2.12 – Modelo conceitual de variação de permeabilidade num depósito de rejeito
(KEALY e BUSH, 1971 apud VICK, 1990).
A largura de cada zona de permeabilidade vai depender da granulometria do rejeito e a posição
do reservatório em relação ao ponto de disposição (VICK, 1990). O grau de segregação das
partículas e os procedimentos de disposição, aparentemente controlam a extensão da variação
da permeabilidade em relação ao ponto de lançamento. Os depósitos que exibem as maiores
variações são aqueles onde uma faixa grande de tamanhos de partículas está presente, a polpa
encontra-se numa baixa densidade e onde os pontos de lançamento estão próximos o suficiente
para evitar que rejeitos finos sejam depositados na praia.
ESPÓSITO (1995) realizou em seu estudo, ensaios de permeabilidade de carga constante com
amostras do rejeito de minério de ferro típico da pilha do Xingu, com valores de densidade
correspondentes aos valores encontrados no campo. Os resultados encontrados podem ser vistos
na tabela 2.11. Observa-se que os valores encontrados permaneceram todos na ordem de
grandeza de 10-6 m/s.

38

Tabela 2.11 – Coeficiente de permeabilidade em função da massa específica seca (modificado
ESPÓSITO, 1995).

ESPÓSITO (2000) também realizou ensaios de permeabilidade de laboratório e in situ para as
pilhas de rejeito de minério de ferro de Monjolo e Xingu. A permeabilidade in situ foi obtida
através de ensaios de infiltração em furos de sondagem, a 3,5 m de profundidade cujos os
resultados são apresentados na tabela 2.12.
Tabela 2.12 – Valores de permeabilidade horizontal in situ (modificado ESPÓSITO, 2000).

Adicionalmente a permeabilidade in situ, ESPÓSITO (2000) obteve de forma indireta valores
de permeabilidade através das relações propostas por Hazen e Terzaghi, que utilizam o diâmetro
efetivo (D10) em suas formulações. Para o cálculo da permeabilidade, foram utilizadas 60
amostras da pilha do Xingu e 40 para a pilha de Monjolo. Os valores médios obtidos são
apresentados na tabela 2.13. A ordem de grandeza dos valores de permeabilidade foi compatível
com aqueles obtidos através dos ensaios in situ.
Os resultados dos ensaios de permeabilidade a carga constante foram realizados através de
amostras de rejeito típico para cada pilha. Sendo a mistura referente a pilha de Monjolo
denominada M e a amostra da pilha do Xingu identificada como X. Os resultados foram
relacionados com a densidade seca e a porosidade e podem ser encontrados na tabela 2.14.
Novamente os valores de permeabilidade encontrados permaneceram na ordem de grandeza de
10-5 m/s.
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Tabela 2.13 – Coeficientes de permeabilidade pela relação de Hazen e Terzaghi (modificado
ESPÓSITO, 2000).

Tabela 2.14 – Coeficiente de permeabilidade dos rejeitos M e X para ensaios de carga
constante (ESPÓSITO, 2000 apud RUSSO, 2007).

SANTOS (2004) apresentou um estudo da influência do teor de ferro na permeabilidade dos
rejeitos. Foram realizados ensaios de laboratório em amostras coletadas através do
Equipamento de Simulação de Deposição Hidráulica (ESDH) desenvolvido por RIBEIRO
(2000). A escolha foi feita pois o equipamento simula a deposição de campo e apresenta
diferentes teores de concentração de ferro de acordo com a distância do ponto de lançamento.
SANTOS (2004) realizou ainda, coletas de amostras em campo na pilha do Monjolo em pontos
coincidentes com ensaios de permeabilidade executadas em furos de sondagem com diferentes
distâncias do ponto de lançamento de rejeito. Além dos valores de permeabilidade obtidos
através dos ensaios de carga constante e furos de sondagem, foram realizados ensaios através
do permeâmetro de Guelph utilizando-se dois métodos: Método de uma altura de carga e
método das duas alturas de carga com escala heterogênea (ELRICK et al., 1989).
Para os ensaios de carga constante realizados nas amostras coletadas do ESDH, foi possível
obter uma relação entre a condutividade hidráulica, teor de ferro e o estado de compacidade das
amostras, como apresentado na figura 2.13. Nota-se que quanto maior o teor de ferro menor é
o valor da permeabilidade saturada. Outro ponto importante diz respeito ao estado de
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compacidade, pode ser visto que a influência do teor de ferro é maior na amostra em estado
fofo. Resultados semelhantes em relação a redução da permeabilidade de acordo com o aumento
do teor de ferro foram obtidos com outros métodos como, bomba de fluxo e ensaios de campo.

Figura 2.13 – Correlação entre o teor de ferro e condutividade hidráulica obtida através de
ensaios de carga constante nas amostras do ESDH (SANTOS, 2004).
SANTOS (2004) observou que o tamanho médio dos grãos influencia na condutividade dos
rejeitos, causando efeito semelhante ao teor de minério de ferro de acordo com a compacidade
dos materiais. Destaca-se que para o rejeito estudado as partículas de ferro eram menores que
as partículas de quartzo.
Em relação a permeabilidade ao longo da praia considerando a distância em relação ao ponto
de lançamento. SANTOS (2004) encontrou um padrão diferente daquele proposto por KEALY
e BUSH (1971), onde a segregação das partículas ocorre essencialmente devido a diferença no
tamanho. Foi observado que a permeabilidade aumentava ao longo da praia, causado
provavelmente pela diminuição dos teores de ferro e aumento do tamanho das partículas devido
à crescente presença das partículas de quartzo. O modelo de variação da permeabilidade
encontrado por SANTOS (2004) para a pilha de monjolo é apresentado na figura 2.14. A
variação sugere uma zona de baixa permeabilidade próximo ao barramento, uma zona de alta
permeabilidade na porção intermediária do reservatório e uma zona de baixa permeabilidade ao
final do reservatório no lago de decantação das partículas finas.
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Figura 2.14 – Modelo teórico de variação da condutividade hidráulica esperado na pilha de
Monjolo (SANTOS, 2004).
2.3

PROCESSO DE SEGREGAÇÃO DAS PRAIAS DE REJEITO

A segregação hidráulica representa a tendência de separação das diferentes partículas, sendo
depositadas de forma diferenciada no depósito de rejeito. As partículas granulares tendem a
sedimentar mais rapidamente que as partículas finas, portanto existe uma tendência de
deposição do material mais grosseiro próximo aos pontos de disposição, progressivamente, são
depositadas as partículas de tamanhos menores ao longo da praia (VICK, 1990).
Segundo VICK (1990) o processo de deposição produz um reservatório altamente heterogêneo.
Na direção vertical os depósitos de rejeitos possuem várias camadas, com porcentagens de finos
variando de 10 a 20 % com várias espessuras. Ainda de acordo com VICK (1990), se os pontos
de disposição forem muito espaçados entre si, variações nas frações de finos acima de 50%
podem ocorrer em pequenas distâncias verticais. Tais camadas produzidas com rejeitos de
frações finas, podem ser o resultado de acúmulo de pequenos reservatórios temporários onde
são decantadas pequenas partículas.
Variações na direção horizontal também são geralmente significativas, com as partículas
granulares sendo depositadas próximas aos pontos de lançamento acompanhando a direção da
polpa. Os rejeitos de frações finas seguem viajem em suspenção em direção ao lago de
decantação. O grau de segregação é dependente da granulometria do rejeito como um todo,
depósitos com rejeitos bem graduados são mais propícios a sofrer segregação do que aqueles
mal graduados (VICK, 1990).
Durante o processo de deposição a velocidade do fluxo de rejeitos e a concentração da lama
afetam o comportamento dos depósitos de rejeito (SANTOS, 2004). A segregação hidráulica é
uma característica relevante dos reservatórios. Segundo RIBEIRO (2000) a segregação se refere
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a tendência da fração sólida ou parte dela sedimentar, criando um gradiente de concentração ao
longo da praia de rejeitos. A segregação do reservatório afeta diretamente a distribuição
granulométrica e as condições de fluxo ao longo da praia.
De acordo com NEGRO JR. (1979) apud SANTOS (2004) nas regiões próximas ao ponto de
lançamento podem ser encontradas concentrações de materiais finos e regiões mais distantes
contendo material grosseiro. O fato pode ser explicado pelo processo de segregação das
partículas dentro da tubulação de descarga, causado pelas diferenças no valor da densidade das
partículas.
Sobre as barragens de minério de ferro, o processo de segregação gera em determinas regiões
zonas de maior concentração de ferro. As simulações realizadas por RIBEIRO (2000) indicaram
que o efeito da densidade das partículas de ferro tende a gerar um processo de segregação
condicionado ao peso das partículas presentes no rejeito.
RIBEIRO (2000) desenvolveu um equipamento para simulação da deposição hidráulica na
Universidade de Brasília. O equipamento consiste basicamente de três partes fundamentais que
funcionam integradas durante a execução da simulação, provendo a manutenção dos parâmetros
de fluxo e as condições necessárias para um processo controlado de deposição hidráulica. A
simulação de diferentes parâmetros de descarga e a formação do depósito ocorre num canal de
deposição, considerada a parte principal do equipamento. Integrado ao canal existe um sistema
de alimentação conectado a um sistema de controle da descarga. A figura 2.15 ilustra o
equipamento ESDH desenvolvido.
O programa experimental consistiu na realização de ensaios com diferentes valores de
concentração da polpa associados a três diferentes valores de vazão de descarga. Após o
processo de deposição, foram determinadas a densidade, granulometria e massa específica dos
grãos ao longo de todo o aterro formado no canal, em pontos espaçados de 0,20 m a partir do
ponto de descarga.
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Figura 2.15 – Esquema do equipamento de simulação de deposição hidráulica (ESDH)
RIBEIRO (2000).
Nos resultados, RIBEIRO (2000) verificou na formação do depósito camadas intercalas
paralelas ao fluxo, onde foram observadas regiões com altas concentrações de ferro intercaladas
por faixas de partículas mais grossas de quartzo. Além da deposição de materiais finos próximos
ao ponto de descarga, causados provavelmente pela mudança da posição do ponto de disposição
e baixa energia de descarga. RIBEIRO (2000) observou para os rejeitos de minério de ferro da
Mina de Morro Agudo, que a diferença no valor da massa específica dos grãos era predominante
no processo de segregação. A grande diferença no valor da massa específica dos grãos de ferro
em relação ao quartzo, fez com que a segregação ocorresse devido ao peso das partículas,
suplantando o processo de segregação comum por tamanho.
A particularidade no comportamento foi confirmada, a partir da verificação da granulometria
através do diâmetro médio das partículas (D50) que aumentava de acordo com o aumento da
distância ao ponto de descarga. Também foi verificado que a densidade dos grãos e teores de
ferro das amostras decresceram progressivamente ao longo do depósito como apresentado nas
figuras 2.16 e 2.17.
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Figura 2.16 – Variação de Gs para vazão (Q) = 5 l/min e concentração entre 5 e 20%
(RIBEIRO, 2000).

Figura 2.17 – Variação do teor de ferro para vazão (Q) = 5 l/min e concentrações entre 5 e
20% (RIBEIRO, 2000).
2.4

BARRAGENS DE REJEITO

De acordo com MENDES (2008) as barragens foram concebidas para resolver problemas
ambientais, visto que os rejeitos eram lançados próximo a superfícies de cursos d’água. Os
barramentos de superfície funcionam como um depósito estável no qual o rejeito pode ser
lançado e sedimentado, separando a água para subsequente reuso.
A disposição está condicionada basicamente às características do rejeito e a geo-hidrografia do
local (MENDES, 2008). A disposição de rejeitos pode ser feita por via úmida ou seca em baias
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de contenção, empilhamentos, escavações a céu aberto, em lagos através de disposição
subaquática ou na própria cava após exaurida.
As barragens de rejeito alteadas diferem das barragens convencionais por se tratarem de um
barramento que está em constante modificação, são construídas em etapas ao longo da operação
da mina. Estas estruturas geralmente são iniciadas com um dique inicial construído com solo
de empréstimo compactado, sua altura é dimensionada para atender um determinado período
de deposição de rejeitos. Conforme o reservatório é esgotado, quanto a sua capacidade de
armazenamento, alteamentos subsequentes são realizados para o incremento de capacidade. Os
diques de alteamento podem ser construídos com vários tipos de materiais, solos naturais de
empréstimo, estéril proveniente da cava, rejeitos depositados hidraulicamente ou rejeitos
arenosos ciclonados (VICK, 1990).
As barragens de rejeito alteadas podem ser basicamente de três tipos de acordo com o método
de operação: Barragens alteadas de montante, barragens alteadas de jusante e barragens alteadas
de linha de centro. Como o objeto desta dissertação, será dada ênfase às características das
barragens de rejeito alteadas de montante, os métodos de construção e características dos outros
tipos de alteamento são amplamente discutidos e facilmente encontrados na literatura.
Uma ilustração do método de alteamento de barragem para montante é apresentada na figura
2.18. Inicialmente é construído um dique inicial e a partir dele ocorre o lançamento de rejeitos
hidraulicamente no reservatório, geralmente barragens alteadas para montante são operadas
com a formação de uma praia acima do nível d’água. Parte da praia é usada como fundação
para a construção dos diques das etapas de alteamento, este processo se repete ao longo da
operação de acordo com a necessidade de armazenamento.
Destaca-se que na ilustração (figura 2.18), FELL et al. (2014) consideraram a ocorrência de
segregação comandada pelo tamanho das partículas. O rejeito grosseiro é depositado próximo
ao barramento e os rejeitos finos são decantados no lago. Porém, conforme discutido no item
2.3 a segregação pode ocorrer predominantemente devido a densidade das partículas, como é o
caso de alguns reservatórios de rejeito de minério de ferro.
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Figura 2.18 – Sequência de construção de uma barragem alteada de montante (modificado
– FELL et al., 2014).
As barragens construídas pelo método hidráulico, foram por muitas vezes concebidas através
de métodos empíricos baseados na experiência dos executores. De forma geral, o material é
lançado sem controle das variáveis que influenciam o processo de deposição (RIBEIRO, 2000).
Na mineração, as barragens de rejeito construídas hidraulicamente são as preferidas pelo fato
da matéria prima já fazer parte do processo de produção, sendo transportada em forma de polpa
através de tubulações. No entanto, não se perdeu a essência empírica e falta de controle de
construção, conforme relatado por BARRERA (2011) onde foi narrada a experiência chilena
com barragens de rejeito alteadas de montante em locais de alta sismicidade, o que levou a
proibição do método de montante após os diversos incidentes ocorridos.
2.5

OPERAÇÃO E CONTROLE DAS BARRAGENS DE REJEITO

O sucesso da utilização das barragens de rejeito está intrinsicamente ligado à correta operação
durante toda a vida útil. MARTIN (2002) apresenta a performance de um mesmo projeto de
barragem construída em quatro diferentes locais, onde as boas práticas de operação e
gerenciamento foram capazes de melhorar as condições da estrutura mantendo as barragens em
condições de estabilidade.
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A maioria dos rejeitos são bombeados em polpa com grande volume de água, comumente com
variações de 35% a 40% de sólidos. Os rejeitos podem ser lançados por um único ponto ou
vários pontos. Um único ponto de lançamento provém pouca flexibilidade no gerenciamento
da disposição não sendo recomendado (FELL et al., 2014).
O controle e operação das barragens podem ser relacionadas basicamente ao lançamento do
rejeito e ao controle do comprimento da praia (MENDES, 2008). O processo de disposição de
rejeitos pode ser feito através de vários métodos, tais como: “Spray bars”, espigotes ou
hidrociclones (figura 2.19).
Os “spray bars” são tubos posicionados longitudinalmente na praia com pequenos furos ao
longo do seu comprimento. Este método consegue dar uma maior declividade e uniformidade
a praia de rejeitos (MENDES, 2008).
O espigotamento é a técnica de disposição de rejeitos feita através de vários pontos ao longo da
crista da barragem para atingir um fluxo aproximadamente uniforme de rejeitos (LIGHTHALL,
1989). Os espigotes são usados para disposição de rejeitos em vários tipos de barragens, sendo
mais comumente usados na operação de barragens alteadas de montante.
O sistema de espigotamento pode ser considerado simples de instalar, no entanto, apresenta
complicada operação. A operação incorreta pode conduzir a sérios problemas na formação da
praia. A não uniformidade nos pontos de lançamento ou pontos de lançamento muito espaçados,
pode resultar na formação de poças e consequentemente na variabilidade dos parâmetros de
resistência, deformabilidade e condutividade hidráulica do reservatório (MENDES, 2008).
O ciclone é um método de separação mecânica dos rejeitos em frações de finos e rejeitos
granulares, normalmente utilizado para a produção de areia lavada para a construção de
barragens ou diques (LIGHTHALL, 1989). Ainda segundo LIGHTHALL (1989) existem
essencialmente dois tipos de sistema de ciclone para construção de barragens: A estação de
ciclone central, situada em local estratégico geralmente em uma das ombreiras da barragem em
posição mais elevada que a altura máxima da crista, este tipo de sistema é geralmente usado
quando é necessário ciclonagem dupla. Na estação de ciclone instalada na barragem os ciclones
são alimentados diretamente pelos rejeitos.
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Os hidrociclones podem ser considerados os mais adequados para o lançamento dos rejeitos
segundo MENDES (2008). Neles o material fino chamado de overflow é separado do material
mais granular chamado de underflow, este último é utilizado para a construção dos diques,
enquanto o material fino é lançando para decantação no reservatório submerso.

Figura 2.19 – Sistemas de Lançamento: a) Hidrociclone, b) Spray Bar c) Espigote (MENDES,
2008).
O método de alteamento de montante tem sido largamente empregado em barragens de rejeito.
A figura 2.20 apresenta duas seções típicas que podem ocorrer a depender do método e dos
cuidados tomados na operação do reservatório.

Figura 2.20 – Seções típicas de barragens de rejeito alteadas de montante (MARTIN,
2002b).
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De acordo com MARTIN (2002b), nos casos em que a largura da praia é muito curta, a areia é
lançada subaquática e como resultado se torna fofa. A barragem procede o alteamento e depois
de certo momento os rejeitos passam a ser depositados sobre a linha do nível d’água. A
combinação de fatores como: Camadas de areias fofas e lamas sob o talude barragem,
combinadas com a água represada da bacia no dique inicial, podem trazer sérias consequências
a operacionalidade da barragem. Como exemplo, a figura 2.20a mostra uma condição de boa
operação da barragem. Por outro lado, a figura 2.20b mostra uma prática ruim de operação onde
os rejeitos finos são depositados sob o talude do barramento.
As barragens de rejeito na mineração foram inicialmente projetadas de forma empírica pelos
operadores das minas, sem levar em consideração premissas derivadas dos princípios da
mecânica dos solos (VICK, 1990). MARTIN (2002b) apresenta premissas que serão citadas a
seguir, que devem ser seguidas para o projeto e operação das barragens de rejeito, levando em
consideração a experiência prática, mas também premissas de operação e monitoramento
críticas na manutenção da segurança e caracterização da tensão cisalhante em termos do
comportamento drenado ou não drenado.
1) Largura suficiente da praia relativo ao último alteamento da barragem, deve ser mantida em
todas as etapas para que seja atingida segregação dos rejeitos e formar uma fatia relativamente
resistente, larga, drenada (não saturada) e/ou dilatante durante cisalhamento. O talude da
barragem não deve estar sobre rejeitos de lama, a menos que o projeto satisfaça a regra de
número 4.
2) A taxa de alteamento de uma barragem deve ser suficientemente baixa para que haja um grau
suficiente de dissipação de excesso de poropressão na praia de rejeito e na lama. Essa geração
de excesso de poropressão não deve ocorrer nos materiais de fundação.
3) Deve haver sistema de drenagem ou fundação suficientemente permeável para manter a praia
de rejeito numa condição relativa de drenagem. O procedimento evita que apareça surgência de
fluxo na face do talude.
4) Análises de projeto devem considerar ambas, método das tensões efetivas e análise não
drenada, com as hipóteses de projeto controladas pela análise que fornecer o menor fator de
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segurança. A análise deve incluir uma gama variada de fatores como tipo de material, grau de
consolidação, e estudo de tensões.
5) Um alto grau de monitoramento regular, revisões, e envolvimento contínuo do projetista é
essencial para checar se a intenção do projeto está sendo satisfeita, para confirmar premissas de
projeto e para identificar qualquer mudança de projeto que possa ser necessária.
6) Barragens de rejeito alteadas de montante não podem ser consideradas para áreas com
atividade sísmica de grau médio a alto. Métodos de construção para melhorar propriedades,
envolvendo combinação de compactação do material da praia e boa drenagem interna, podem
ser usados nestas áreas.
7) O projeto deve ser consistente em termos de premissas de projeto versus premissas
operacionais. O projeto geotécnico de barragens de rejeito alteadas de montante não pode ser
guiado pelas limitações de operação.
8) O regime de poropressão da barragem deve ser bem definido, requerendo um bom
entendimento dos perfis de poropressão e gradiente hidráulicos. A distinção entre a poropressão
medida num dado ponto e o grau de saturação, deve ser bem entendido e corretamente aplicado
na análise de estabilidade, especialmente nos casos em que há drenagem verticalizada forte.
A regra número 4 merece atenção particular pelas seguintes razões:
1) Ela se torna crítica quando a regra número 1 é violada, como é frequente no caso de barragens
de rejeito alteadas de montante.
2) Um grande número de barragens de rejeito alteadas de montante tem sido projetada e
avaliada baseada na análise de equilíbrio limite de taludes assumindo parâmetros de tensões
efetivas.
3) Análise pelo método de tensões efetivas em barragens alteadas pelo método de montante na
maioria das vezes, é baseada em premissas incorretas em relação ao regime de poropressão
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primário e durante a ruptura por cisalhamento, e pode resultar em resultados de fator de
segurança superestimados.
4) Análise de resistência não drenada deve ser aplicada para estágios de construção, e barragens
de rejeito alteadas de montante representa um caso clássico de estágio de construção.
Por diversas razões os rejeitos podem ser dispostos submersos. Rejeitos finos, com teores altos
de argila se depositados submersos podem resultar em baixa densidade, resistência ao
cisalhamento muito baixa e pode possuir compressibilidade alta. Reservatórios maiores e mais
onerosos serão necessários para conter os rejeitos e a reabilitação de longo prazo se torna mais
difícil que nos rejeitos depositados sobre o nível d’água. Se a lâmina d’água é mantida sobre os
rejeitos a quantidade de fluxo do reservatório será alta (FELL et al., 2014).
O método que considera a disposição numa praia sobre o nível d’água permite a secagem da
polpa de rejeito. A dessecação induz poropressões negativas, resultando no adensamento em
densidades mais altas em comparação com a disposição submersa. A permeabilidade e a
compressibilidade são reduzidas, embora a permeabilidade possa ser afetada por aberturas de
trincas de ressecamento. Num cenário ideal onde clima, área disponível para disposição e
rejeitos permitem, o reservatório permanecerá numa condição não-saturada significando
redução de fluxo na estrutura (FELL et al., 2014).
2.6

REGIME DE POROPRESSÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINHA FREÁTICA
NAS BARRAGENS DE REJEITO

Barragens de rejeito alteadas pelo método de montante construídas tradicionalmente, sem
compactação do rejeito depositado na praia são estruturas de alta complexidade. É necessário
alto grau de monitoramento contínuo e revisão das análises de projeto para manutenção de sua
segurança e estabilidade (MARTIN, 2004). As análises de estabilidade dependem das tensões
efetivas de consolidação, o qual é controlada pelas condições dos campos de poropressões.
Uma importante distinção deve ser feita em relação as poropressões e as condições de saturação.
Estas condições são geralmente simplificadas e direcionadas as premissas para condições
hidrostáticas (MARTIN, 2004).
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Apesar da complexidade dos regimes de poropressão em barragens de rejeito alteadas de
montante, é possível definir em termos gerais 6 regimes de poropressão. Estes regimes são
ilustrados na figura 2.21 e um resumo é apresentado na tabela 2.15, que também lista as
condições necessárias para a ocorrência de cada um deles. O regime de poropressão pode ser o
resultado de uma combinação destes e de outros fatores (MARTIN, 2004).
VICK (1990) sugere, que para uma taxa de enchimento do reservatório entre 4,6 e 9,1 m/ano,
o excesso de poropressão normalmente dissipa tão rápido quanto a carga é aplicada, um estado
normalmente adensado pode então ser assumido. MITTAL e MORGENSTERN (1976) também
sugerem que essa taxa é baixa o suficiente para prevenir excesso de poropressão em rejeitos de
lama.

Figura 2.21 – Regimes de poropressão para barragens de rejeito (MARTIN, 2004 apud
MENDES, 2008).
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Tabela 2.15 – Resumo dos regimes de poropressão (modificado MARTIN, 2004).

Os regimes de poropressão da figura 2.21 podem ser caracterizados como segue:


Regime de poropressão hidrostático

Regime de poropressão hidrostático (figura 2.21a) é comumente assumido para barragens de
rejeito com alteamento de montante com o propósito de análise de equilíbrio limite. Esta
consideração é o resultado de excesso de simplificação por conveniência da análise,
monitoramento piezométrico inadequado ou má interpretação dos dados de poropressão
disponíveis (MARTIN, 2004). Gradiente de fluxo vertical por exemplo pode não ser
identificado sem piezômetros instalados em profundidades múltiplas.
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Regime de poropressão acima do hidrostático sem drenagem na base

Para ocorrência desse regime (figura 2.21b) é requerido no mínimo uma das seguintes
condições: Taxa de disposição alta ou alguma plasticidade nos rejeitos de lama, junto com uma
fundação de permeabilidade próxima ou mais baixa que a do rejeito. Este é o regime mais
desfavorável em termos de estabilidade. (MARTIN, 2004).
Esta situação destaca a importância de uma boa drenagem de fundo para estruturas de barragem
de rejeito alteadas para montante, um princípio entendido em termos empíricos por LENHART
(1950). Essa condição pode ser perdida se os piezômetros forem instalados somente na base do
reservatório ou em pequenas profundidades, onde a pressão se aproxima da hidrostática. Isto
também pode ser perdido se só são usados indicadores de nível d’água, pois o excesso de
poropressão na meia profundidade se dissiparia ao longo do tubo aberto.


Regime de poropressão acima da hidrostática com drenagem na base

Na figura 2.21c é ilustrado regime de poropressão sobre a hidrostática numa porção do
reservatório em situação sub-consolidada e poropressão abaixo da hidrostática próximo a base
do reservatório. Esta situação pode ocorrer em casos de drenagem dupla, favorecendo em
termos de estabilidade, embora a análise de estabilidade não drenada seja necessária.
Este regime de poropressão pode não ser identificado se piezômetros forem instalados apenas
na base. Utilizar estes piezômetros da base para assumir regime hidrostático acarretaria em
erros de interpretação do real estado, por exemplo: Se a poropressão se aproxima de zero
próximo a base, poder-se-ia interpretar o reservatório como drenado (não-saturado)
considerando-se a poropressão na base do depósito como grau de saturação, desconsiderando o
estado não drenado da maioria do reservatório.


Regime de poropressão positivo abaixo do hidrostático

A figura 2.21d ilustra uma condição comumente encontrada onde as poropressões estão abaixo
da hidrostática ao longo do reservatório. Esta condição é encontrada onde o material de
fundação é consideravelmente mais permeável que o rejeito. Este regime de poropressão é mais
favorável para a estabilidade, devido aos relativos altos graus de adensamento e
consequentemente maior resistência ao cisalhamento no reservatório, o que poderia levar a
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interpretação da poropressão abaixo da hidrostática como a indicação de condição totalmente
consolidada do depósito.
Em um regime de fluxo verticalizado, piezômetros de pressão ou resposta rápida (piezo
resistivos ou de corda vibrante) são essenciais. Os PZ’s de tubo aberto podem subestimar as
poropressões. Por outro lado, indicadores do nível d’água podem trazer grandes benefícios, uma
vez que indicarão o grau de saturação comparado a poropressão.


Poropressão próxima de zero

A figura 2.21e indica o regime de poropressão essencialmente próximo de zero no depósito de
rejeito, apesar de um relativo alto grau de saturação. Como discutido acima, essa condição pode
indicar uma condição de consolidação completa do depósito de rejeito onde fluxo vertical é
existente. Utilizando somente piezômetros de tubo aberto ou somente piezômetros de resposta
rápida, é possível interpretar de forma errada esse regime de poropressão como não saturado,
levando a consideração somente da análise pelo método de tensões efetivas. Mesmo se o regime
não saturado for interpretado de forma errada, a tensão efetiva vertical seria corretamente
calculada para o propósito de análise de estabilidade, uma vez que a poropressão está próxima
de zero apesar do alto grau de saturação.


Regime não saturado de poropressão

Na figura 2.21f é indicado uma porção da praia de rejeito no reservatório numa condição não
saturada, com poropressões negativas ao longo do perfil. MARTIN (2004) acredita que essa
condição só é possível de ocorrer em climas áridos (evaporação anual excede a precipitação)
com disposição sistemática de rejeitos em camadas finas, períodos de secagem expostos ao ar
e um bom sistema de drenagem de fundo.
A posição da linha freática pode ser influenciada por uma série de fatores como a segregação
dos grãos no reservatório, largura da praia de rejeitos, permeabilidade da fundação em relação
a permeabilidade dos rejeitos, decréscimo da permeabilidade com o aumento da profundidade
e utilização de drenos de fundo sob o reservatório.
A figura 2.22 ilustra a posição da linha freática sob diversas condições do reservatório e da
interação com a fundação.
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A figura 2.22a ilustra a influência do comprimento da praia na posição da linha freática. Em
barragens de rejeito alteadas de montante é imperativo que o comprimento de praia seja
mantido, diminuindo a saturação do reservatório próximo ao barramento.
A segregação do reservatório quando influenciada essencialmente pelo tamanho das partículas,
fazendo com que a porção mais próxima ao barramento tenha permeabilidade mais alta,
favorece o rebaixamento da freática. A não segregação por outro lado desfavorece como
ilustrado na figura 2.22b.
A figura 2.22c ilustra a influência da permeabilidade da fundação em relação a permeabilidade
do rejeito, onde uma permeabilidade alta da fundação causa um rebaixamento da linha freática.
Caso a permeabilidade do rejeito decresça conforme a profundidade do reservatório, o benefício
da segregação pode ser anulado. Apesar da boa segregação, a linha freática tem comportamento
de um reservatório de baixa ou nenhuma segregação de partículas como mostrado na figura
2.22d. Outro fator a ser considerado é a segregação comandada pela densidade das partículas e
não apenas pelo tamanho, que pode resultar na deposição de partículas finas próximo dos pontos
de lançamento.

Figura 2.22 – Influência das condições do reservatório na posição da linha freática (FELL et
al., 2014).
A decantação de finos no reservatório resultando em camadas intercaladas de rejeito arenoso e
camadas de baixa permeabilidade, pode promover a ocorrência de vários níveis d’água, também
chamado de nível d’água empoleirado como mostrado na figura 2.22e.
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O benefício da construção de um tapete drenante no reservatório, como foi apresentado por
ZYL e ROBERTSON (1980) favorece o rebaixamento da linha freática distante do barramento
como pode ser visto na figura 2.22f.
2.7

FLUXO EM BARRAGENS

Neste item serão apresentados os fundamentos teóricos do fluxo em barragens.
2.7.1 FLUXO EM MEIOS SATURADOS
Para efeitos do estudo de fluxo desta dissertação, considera-se válida a lei de Darcy. DARCY
(1856) apud DAS (2008) publicou uma relação entre a velocidade de descarga e o gradiente
hidráulico:
v (m/s) = ki

2.2

onde,
v (m/s) = velocidade de descarga;
i = gradiente hidráulico;
k (m/s) = coeficiente de permeabilidade.
A taxa do fluxo q pode ser dada por:
Q (m³/s) = kiA

2.3

Onde A é a área da seção transversal do solo perpendicular à direção do fluxo.
O conceito da rede de fluxo é baseado na equação de continuidade de Laplace, que descreve a
condição de fluxo permanente para um dado ponto da massa de solo (DAS, 2008). Derivando
a equação de continuidade de fluxo, pode ser considerado o elemento no ponto A (figura 2.23a)
para a estrutura hidráulica apresentada na figura 2.23b.
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Figura 2.23 – Derivação da equação de continuidade de Laplace (DAS, 2008).
O fluxo que entra no elemento de solo nas direções x, y e z podem ser representados pela lei de
Darcy como:
2.4
2.5
2.6
Onde,
qx, qy e qz, representam a entrada do fluxo nas direções x, y e z;
kx, ky e kz, são os coeficientes de permeabilidade nas direções x, y e z;
h é carga hidráulica no ponto A.
Os respectivos fluxos que deixam o elemento nas direções x, y e z são:
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2.7
2.8
2.9
Para fluxo permanente através de um meio incompressível, o fluxo que entra no elemento de
solo é igual ao fluxo que sai, portanto:
2.10
A equação de Laplace para um fluxo tridimensional é então dada por:
2.11
Para consideração de fluxo bidimensional a equação anterior se torna:
2.12
Se for considerado ainda que a permeabilidade é isotrópica, kx = kz = k, a equação pode ser
simplificada para:
2.13
2.8

FLUXO EM MEIOS NÃO SATURADOS

Nos poros de um solo não saturado existem duas fases de fluido: água e ar (NG e MENZIES,
2007). O ar presente num solo não saturado pode estar ocluso se o grau de saturação é
relativamente alto. Se o grau de saturação é baixo a fase do ar é predominantemente contínuo.
O formato das leis de fluxo varia para cada um desses casos, ademais, existe o movimento de
ar através da fase aquosa, que é descrito como difusão do ar através dos poros da água.
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Vários conceitos são usados para explicar o fluxo de água através de solos não saturados
(FREDLUND e RAHARDJO, 1993 apud NG e MENZIES, 2007). Os conceitos podem ser
listados como:


Gradiente de concentração de água;



Gradiente de sucção mátrica;



Gradiente de carga hidráulica.

O gradiente da concentração é alguma vezes usado para definir o fluxo da água através de meios
não saturados. É assumido que o fluxo ocorre de uma região com maior concentração de água
para uma zona de baixa concentração. Embora esta lei tenha sido usada para descrever o fluxo,
o gradiente de concentração de água não deveria ser usado como potencial de direcionamento
fundamental do fluxo da água (FREDLUND, 1981 apud NG e MENZIES, 2007). Este tipo de
fluxo não possui uma base fundamental, uma vez que o fluxo pode ocorrer de uma zona de
baixa presença de água para uma alta quando existe variação nos tipos de solo envolvidos.
No solo não saturado, o gradiente da sucção mátrica é algumas vezes considerado por
potencialmente direcionar o fluxo de água. No entanto, o fluxo não depende exclusivamente e
fundamentalmente do gradiente de sucção.
O fluxo pode ser definido mais apropriadamente em termos do gradiente de carga hidráulica
para cada uma das fases. O fluxo de água através do solo não é unicamente comandado pelo
gradiente de pressão, mas também pelo gradiente devido a diferença de elevação. Os gradientes
de pressão e elevação combinados conferem ao gradiente de carga hidráulica o potencial de
direcionamento fundamental do fluxo.
A lei de Darcy também se aplica para o fluxo de água através de um solo não saturado
(BUCKINGHAM, 1907; RICHARDS, 1931; CHILDS e COLLIS-GEORGE, 1950 apud NG e
MENZIES, 2007). Num solo saturado, o coeficiente de permeabilidade é função do índice de
vazios (LAMBE e WHITMAN, 1979 apud NG e MENZIES, 2007). Todavia, o coeficiente de
permeabilidade é assumido como constante nos solos saturados em análises envolvendo fluxo
transiente. Nos solos não saturados, o coeficiente de permeabilidade é significantemente
afetado pela combinação da variação do índice de vazios com o grau de saturação. Quando o
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solo se torna não saturado, o ar substitui primeiro os poros mais largos, fazendo com que o
fluxo ocorra pelos poros menores. Um aumento posterior na sucção mátrica do solo resulta num
decréscimo ainda maior no volume de poro ocupado pela água. Como resultado, o coeficiente
de permeabilidade relacionado a fase aquosa decresce rapidamente já que o espaço disponível
para o fluxo da água diminui.
2.8.1 CURVA CARACTERÍSTICA DE SUCÇÃO
A curva característica de sucção é a relação entre o conteúdo de água presente no solo e a
sucção. Em termos hidráulicos e físicos, isto significa o quanto de água é retida dada uma
sucção (NG e MENZIES, 2007).
Existem diversas designações usadas para a medida do volume de água presente no solo. As
mais comuns são: teor de água volumétrico w, teor gravimétrico de água

e grau de saturação

S. Se a curva característica de sucção será usada para estimar funções de propriedades dos solos
não saturados, normaliza-se a escala da medida do teor de água. O teor de umidade não
dimensional, d, pode definido como:
2.14
Onde,

é um teor de umidade gravimétrico qualquer e

é a concentração gravimétrica de

água na saturação. O teor de umidade normalizado n pode ser definido como:
2.15
Onde, wr é o teor de umidade volumétrico no início da condição residual.
As variáveis que podem ser definidas de uma curva característica de sucção são descritas como:


Teor de umidade gravimétrico na saturação, ws;



Valor de entrada de ar, ψaev;



Ponto de inflexão da sucção, ψinf;



Ponto de inflexão do teor de água, winf;



Inclinação do ponto de inflexão, ninf (taxa de secagem);
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Sucção residual, ψr;



Teor de água residual, wr.

A figura 2.24 apresenta um modelo de curva com a definição de cada variável para uma dada
curva característica de sucção. Linhas retas numa plotagem semi-logarítmica são necessárias.
A primeira linha (horizontal) passa pelo valor da água referente a saturação. A segunda reta
passa tangente ao ponto de maior inclinação da curva. A terceira linha passa através do valor
referente a 1.000.000 kPa e através dos pontos de dados em altas sucções.

Figura 2.24 – Parâmetros da curva característica de sucção (FREDLUND et al., 2001 apud
NG e MENZIES, 2007).
Para uma medida acurada da permeabilidade de um solo não saturado a partir de dados de
curvas características de sucção, utilizando-se funções analíticas, é preciso um modelo
descritivo confiável, assim como um modelo acurado para permeabilidade no qual a previsão é
baseada (VAN GENUCHTEN e NIELSEN, 1985).
Os interstícios do solo consistem de vazios que podem ser preenchidos por ar ou água, ou uma
combinação dos dois. Nos solos saturados, todos os vazios estão preenchidos por água e o teor
de umidade volumétrico é igual a porosidade do solo de acordo com:
Θw = nS,

2.16

Onde,
Θw, é o teor de umidade volumétrico;
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n, é a porosidade do solo;
S, é o grau de saturação.
2.9

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

Conforme STRUFALDI (2004) um modelo pode ser considerado uma abstração de um
problema do mundo real através da teorização e adoção de hipóteses e simplificações. O modelo
deve permitir que o problema seja tratável, buscando representar da forma mais fiel possível a
realidade.
Para a análise de situações complexas do mundo real é necessário que se adote algum método
numérico baseado na discretização do domínio de percolação. Dentre os diversos métodos
disponíveis, o método de elementos finitos (MEF) é provavelmente o mais utilizado
(STRUFALDI, 2004).
Três são os passos seguidos numa análise de percolação através do MEF. O primeiro passo é a
modelagem do problema, que consiste em definir a malha de elementos finitos, determinar as
propriedades dos materiais constituintes e especificar as condições de contorno. O segundo
passo consiste em processar o modelo através da formulação e solução do sistema de equações
de elementos finitos. Por fim, o terceiro passo consiste na intepretação dos resultados. Nos
resultados são obtidas informações das cargas hidráulicas, poropressões, gradientes e vazões.
Uma importante regra a ser seguida na modelagem numérica da malha, é considerar
inicialmente um modelo simplificado, pois, se forem consideradas todas as complexidades logo
no início, se torna difícil identificar as possíveis causas das fontes de erro (STRUFALDI, 2007).
GEO-SLOPE (2002) apud STRUFALDI (2007) destaca ainda que é importante que os
resultados do MEF sejam compatíveis com alguns resultados simplistas feitos a mão.
O software escolhido para modelagem numérica nesta dissertação foi o SEEP/W da GEOSLOPE©. Na modelagem é considerada válida a lei de Darcy e a teoria de fluxo em meios
porosos saturados e não saturados conforme apresentado no item 2.8.
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2.9.1 EQUAÇÕES DE ELEMENTOS FINITOS PARA O FLUXO DA ÁGUA
A equação diferencial de elementos finitos para o fluxo d’água do SEEP/w é governada pelo
método do peso residual de Galerkin, o elemento finito para um fluxo bi-dimensional pode ser
derivado de:

2.17

Onde,
[B], é a matriz gradiente;
[C], é a matriz de condutividade hidráulica do elemento;
{H}, vetor das cargas nodais;
<N>, vetor da função de interpolação;
q, unidade de fluxo através da borda de um elemento;
, a espessura de um elemento;
t, é o tempo;
, termo de armazenamento para fluxo transiente;
A, designação para soma sobre a área de um elemento;
L, designação para soma sobre a borda de um elemento.
Numa análise simétrica, a espessura de um elemento equivalente é uma distância
circunferencial em raios diferentes. Uma distância circunferencial total é igual a 2 vezes R.
Uma vez que o SEEP/W é formulado para um radiano, a espessura equivalente será R. Portanto,
a equação de elemento finito para o caso de eixo simétrico é:

2.18

A distância radial R não é constante assim como no caso da espessura  na análise bidimensional, consequentemente, R é uma variável dentro da integral.
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Numa forma abreviada, a equação de elemento finito do fluxo pode ser expressada por:
[K]{H}+[M]{H},t = {Q}

2.19

Onde,
[K], é a matriz característica do problema;
[M], é a matriz da massa do elemento;
{Q}, é o vetor de fluxo aplicado no elemento.
A equação é de elemento finito geral para análises de fluxo transiente. Para um regime
permanente, a carga não é função do tempo, consequentemente o termo {H},t desaparece,
reduzindo a equação de elementos finitos para:
[K] {H} = {Q}.

2.20

2.10 MONITORAMENTO DE BARRAGENS DE REJEITO
Conforme DUNICLIFF (1988) depois SILVEIRA (2006) o monitoramento de estruturas
geotécnicas, devem servir a um objetivo. A instrumentação deve ser projetada para responder
a perguntas, se não há questões a serem respondidas, não há razão para a instalação de
instrumentos.
Um sistema de monitoração adequado para os vários regimes de poropressão apresentados no
item 2.6 varia dependendo das condições específicas do projeto. A figura 2.25 apresenta em
termos gerais o que MARTIN (2004) considera uma rede de monitoramento idealizada para
barragens de rejeito alteadas para montante.

Figura 2.25 – Rede de monitoramento ideal para barragens de rejeito alteadas para
montante (MARTIN, 2004).
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A rede de monitoramento inclui indicadores de nível d’água instalados ao longo do perfil do
reservatório, mas não dentro da fundação. Estes instrumentos indicarão o grau de saturação.
Não devem ser estendidos até a fundação, pois se o material da fundação for muito permeável
em relação ao rejeito, a drenagem vai impedir a coleta de água pelo instrumento.
Os piezômetros de resposta rápida, piezo resistivos ou corda vibrante, instalados em vários
níveis de profundidade no reservatório serão utilizados para medir poropressões e gradientes
hidráulicos. Estes instrumentos também podem ser usados para interpretar o grau de
adensamento no reservatório e se o reservatório tem um comportamento drenado ou não
drenado sob o processo de disposição de rejeito.
Piezômetros Casagrande podem ser instalados ao invés de piezômetros de resposta rápida na
praia de rejeito se esta for composta de areia livremente drenada, embora mesmo para esses
casos piezômetros de resposta rápida sejam preferidos. Os piezômetros de tubo subestimariam
a poropressão no caso de um fluxo verticalizado. Piezômetros de tubo aberto poderiam ser
instalados também em fundação onde a permeabilidade é maior que a dos rejeitos. Para casos
de fundações de baixa permeabilidade, igual ou menor que a do rejeito, piezômetros de pressão
são necessários (MARTIN, 2004).
MACHADO (2007) apresenta uma revisão dos principais instrumentos utilizados em barragens
de rejeito e barragens de terra, contribuindo para atualização das tecnologias e métodos
disponíveis.
2.11 DIFERENÇAS NOS VALORES OBTIDOS ATRAVÉS DE MODELOS NUMÉRICOS
E VALORES OBTIDOS NA INSTRUMENTAÇÃO
Segundo FUSARO (2007) citando KREUZER (1996), as incertezas na avaliação estrutural de
uma barragem provêm de três fontes: variabilidade física, variabilidade estatística e incertezas
do próprio modelo adotado.
A variabilidade física ocorre devido à heterogeneidade dos materiais. Ainda que fosse possível
modelar de forma perfeita todas as características dos materiais do aterro e da fundação da

67

barragem, não seria possível considerar todas as variabilidades possíveis no modelo numérico,
tendo em vista as variações intrínsecas aos materiais.
A variabilidade estatística decorre dos métodos de amostragem, processos de investigação e
dos ensaios dos materiais. Os resultados são aceitáveis dentro de padrões estatísticos.
A incerteza do modelo se deve a simplificações impostas pelas análises numéricas, que baseiam
na suposição de que a barragem pode ser representada por leis da física.
A precisão das análises e a previsão das medidas da instrumentação vão depender
principalmente do tratamento destas fontes de incerteza. De qualquer forma, haverá
divergências entre os valores previstos num modelo e aqueles obtidos das leituras dos
instrumentos.
2.11.1 FATORES DE VARIAÇÃO DAS LEITURAS DOS INSTRUMENTOS
Os valores lidos pela instrumentação apresentam uma variabilidade intrínseca, para um mesmo
parâmetro medido sob as mesmas condições de carregamento, podem ser obtidos diferentes
valores de leitura. Isto se deve a fatores associados aos próprios instrumentos, a fatores humanos
e a fatores de instalação e utilização (FUSARO, 2007).
Segundo FUSARO (2007) os parâmetros mais importantes a serem considerados na análise dos
dados da instrumentação são: Resolução, exatidão, precisão e repetitividade. Estes parâmetros
explicam a variabilidade dos valores lidos.
Outro fator importante a ser considerado diz respeito ao fator humano. Mudanças constantes na
equipe de leitura e a utilização de leituristas mal treinados podem acarretar problemas na
aquisição de dados confiáveis. As pessoas envolvidas na leitura de instrumentação devem ser
treinadas e capazes de saber porque elas estão fazendo as leituras e qual a importância específica
das atividades desenvolvidas. Saber fazer as leituras corretamente, saber preencher o formulário
de leituras, saber o que avaliar à medida que as leituras são realizadas e saber o que fazer se
forem constatadas leituras anormais (FUSARO, 2007).
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Muitos são os fatores existentes de instalação e utilização que afetam o desempenho da
instrumentação, causando a redução de sua vida útil, diminuição da precisão dos valores lidos
e causando a leitura de medidas incorretas. Dentre as principais causas de variação nas leituras
devido à má instalação ou utilização inadequada cita-se (FUSARO, 2007):


Danos durante a construção;



Danos durante o transporte dos equipamentos de leitura;



Deformações da fita de leitura de piezômetros tipo Casagrande ou medidores de nível
d’água;



Colmatação gradual de células piezométricas, com alteração das leituras;



Vazamentos nos tubos de piezômetros hidráulicos;



Posicionamento incorreto das réguas de leituras dos medidores de vazão;



Proteção inadequada contra descargas atmosféricas;



Corrosão de caixas e terminais de leituras;



Baixa resistência dos cabos à ação da água e de substâncias químicas presentes no solo;



Existência de valas de cabos dentro do maciço na direção de montante para jusante, podendo
criar caminhos preferenciais de fluxo;



Variações de temperatura.
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3

APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA BARRAGEM X, OBJETO DO ESTUDO DE
CASO

3.1

DESCRIÇÃO GERAL E HISTÓRICO DA BARRAGEM

A Barragem X, objeto do estudo de caso dessa dissertação, que tem por finalidade a contenção
de rejeitos provenientes de sistemas de mineração de ferro, se encontra localizada no
quadrilátero ferrífero Minas Gerais. Foi projetada para ser construída em etapas de alteamentos
para montante, assim que esgotada a capacidade de armazenamento de cada um dos estágios de
operação. Ao longo do tempo a barragem passou por seis etapas de alteamento, alcançando em
sua última a cota média equivalente a 1.154,00 m. A tabela 3.1 mostra a sequência de
implantação com as relativas cotas médias alcançadas.
Tabela 3.1 – Etapas de Implantação da Barragem X (Relatório de projetos Vale S.A).

3.1.1 MACIÇO DA BARRAGEM
O maciço inicial projetado para atingir cota média de 1.113,50 metros, foi construído com aterro
homogêneo de material silto-argiloso compactado.
O maciço é constituído de seção homogênea de solo com cota da crista variável entre 1.114,50
e 1.112,50 m nas ombreiras esquerda e direita, respectivamente. Com 5 metros de largura, o
declive da crista entre as ombreiras foi adotado para facilitar o escoamento da lama de rejeitos
aproveitando a força da gravidade. A crista foi ainda inclinada transversalmente 1% em direção
a montante. O talude de montante apresenta inclinação de 1V:2,2H e o de jusante inclinação
1V:2,3H com bermas de 3,00 m de largura nas cotas 1.094,00 e 1.104,00 m.
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Uma imagem do maciço inicial ao final da construção, pode ser vista na figura 3.1.

Figura 3.1 – Final de construção do maciço inicial da Barragem X (Arquivo fotográfico Vale
S.A).
Pode ser notado na figura 3.1 que o talude de jusante do dique inicial foi coberto por grama. O
sistema de drenagem superficial é constituído por canaletas pré-moldadas nas bermas com 1%
de declividade e descida d’água em degraus na ombreira direita.
A implantação do alteamento 1 da Barragem X teve como fundação a praia de rejeitos e parte
da crista do dique inicial. Nesta etapa de construção a cota média do barramento foi elevada
1.123,00 m.
Para composição do maciço foi usado solo silto-argiloso compactado assim como no dique de
partida. Diferente da etapa inicial não foi adotada declividade da crista entre as ombreiras. A
largura da crista foi construída com 7,00 m com declividade de 1% para montante. A inclinação
do talude de montante era de 1V:2,5H e o de jusante 1V:2H.
Assim como no dique inicial, os taludes de jusante foram revestidos com grama e a drenagem
superficial foi composta de canaletas de seção trapezoidal.
O 2º alteamento da barragem elevou em aproximadamente 6,50 m a cota da crista, chegando à
elevação 1.129,50 m com aterro homogêneo compactado. Sua implantação foi feita sobre a
praia de rejeitos formada no reservatório da barragem. Igualmente ao dique inicial, a crista do
aterro foi projetada com caimento de 1,00 metro entre a ombreira esquerda e ombreira direita,
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iniciando na cota 1.130,50 m terminando na cota 1.129,50 m. Foi construída com largura de
7,00 m, declividade de 1% para montante e os taludes foram projetados para terem inclinação
de 1V:2H a montante e de 1V:2,5H a jusante.
As etapas de construção seguintes foram conduzidas com características semelhantes às fases
anteriormente descritas. A terceira etapa de alteamento, que elevaria a cota da barragem para
1.137,00 m, foi construída em dois períodos entre 2004 e 2005.
3.1.2 DRENAGEM INTERNA
A drenagem interna do maciço inicial foi projetada com filtro vertical de sinter feed. Este
material é produto do processo de beneficiamento do minério de ferro e possui distribuição
granulométrica com mais de 60% dos grãos acima de 1mm e menos de 10% de grãos abaixo de
0,1mm (DORNAS, 2008). A escolha do material foi motivada pela granulometria semelhante
à areia.
O filtro vertical possui 0,80 m de espessura interligado ao tapete drenante, que foi construído
com dois tipos de seção na base do maciço. Nas ombreiras, o material usado para constituição
foi o sinter feed com espessura de 0,70 m e no fundo do vale contou com duas camadas de areia
de 0,20 m envolvendo uma camada central de brita com 0,30 m de espessura.
Tal como no dique inicial, no barramento do alteamento 1 foi construído filtro vertical de areia
com largura de 0,80 m conectado ao tapete drenante, também de areia sobre o rejeito
regularizado com espessura de 0,50m.
A drenagem interna do alteamento 2 é da mesma forma composta por filtro vertical de areia
com largura de 0,80 m associado ao tapete drenante, constituído de mesmo material sobre o
rejeito da praia com espessura de 0,80 m.
As elevações da barragem foram concebidas com sistema de drenagem interna, exceto a sexta
etapa. Os diques de alteamento receberam uma combinação de filtros verticais interligados a
tapetes drenantes, que por sua vez, desaguam no sistema de drenagem superficial da etapa
prévia.
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3.1.3 SISTEMA EXTRAVASOR
O sistema extravasor do dique inicial foi implantado na ombreira direita e construído em
concreto armado com 3,00 m de largura e 1,50 m de altura. Possui descida em rampa, bacias de
dissipação intermediária e final, atingindo o leito do córrego existente através de dissipador em
enrocamento lançado.
Nas etapas posteriores de alteamento, o extravasor foi modificado para o atendimento da
capacidade de vazão necessária para cada período de operação.
3.1.4 LANÇAMENTO DO REJEITO
O transporte do rejeito foi projetado para ser lançado por gravidade através de uma linha de
canaletas pré-moldadas de concreto intercaladas por caixas. Ao longo do caminho, cada caixa
é um ponto lançador de rejeito com mangote flexível de diâmetro de 350,00mm em talvegues
do reservatório.
Foi observado que o projeto previa lançamento de rejeito submersos até a operação da terceira
etapa de alteamento, quando foi adotado trecho de praia sobre o nível d’água. O rejeito foi
depositado no reservatório com uma taxa média de 7,00 m por ano.
3.1.5 FUNDAÇÃO
A barragem foi implantada em vale que se constitui de uma baixada aluvionar, com largura que
varia de 20 a 30 m. No fundo do vale o terreno de fundação encontrado é composto de solo
aluvionar/coluvionar com espessura entre 1,60 a 3,00 m sobre solo silto-arenoso compacto a
muito compacto (solo residual de filito).
Nas sondagens realizadas no leito do córrego, o solo residual de filito apresentou espessura
superior a 17,00 m, não tendo sido encontrada a camada impenetrável à percussão. O nível
d’água encontrado à época da investigação esteve abaixo do nível do terreno na região da
baixada (1,40 a 1,70 m de profundidade) e com cotas 1.077,00 a 1.080,40 m.
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A ombreira direita apresentou camada superficial coluvionar de solo argilo-siltoso, de espessura
que chega a 1 metro em alguns pontos, sobrejacente a solo residual de filito com textura silto
argilosa/silto arenosa duro com espessura superior a 18,0 m.
Na ombreira esquerda o terreno de fundação apresenta-se composto de solo coluvionar argilosiltoso com pequena espessura sobrejacente a solo residual silto arenoso/silto argiloso muito
compacto com espessura da ordem de 15,00 m onde foi encontrado horizonte de filito alterado
em cota aproximada de 1.095,00 m.
O nível d’água natural na ombreira direita foi encontrado na cota 1.097,00 m. Na esquerda, o
NA não foi encontrado até a sondagem na cota 1.089,00 m.
É apresentada na figura 3.2 a planta de locação das sondagens realizadas e nas figuras 3.3 e 3.4
são apresentados os perfis geológicos aproximados longitudinal e transversal da fundação da
barragem. Na figura 3.2 pode ser vista também a projeção do maciço do dique de partida.

Figura 3.2 – Planta de locação das sondagens de fundação (Relatório de projetos Vale
S.A).
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Figura 3.3 – Seção longitudinal do perfil geológico aproximado de fundação (Relatório de
projetos Vale S.A).
No projeto de implantação do maciço da barragem, foi prevista a remoção de solo
vegetal/coluvionar de baixa consistência nas ombreiras direita e esquerda, acima da cota 1.095,
com espessura média de 0,50 m.
Na baixada do riacho foi executada a remoção de solo fofo e mole de camadas de tálus, solo
aluvionar e coluvionar. A espessura média de remoção foi de 2,00 m limitado aproximadamente
na cota 1.085,00 m.

Figura 3.4 – Seção transversal do perfil geológico da fundação da barragem (Relatório de
projetos Vale S.A).
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3.2

INSTRUMENTAÇÃO

O monitoramento geotécnico em barragens de rejeito é item fundamental para certificação das
premissas adotadas em projeto e verificação da adequação do desempenho da estrutura ao longo
de sua vida útil.
Ao longo da operação da Barragem X desde a construção do maciço inicial até a construção do
sexto alteamento, foram instalados inúmeros instrumentos de piezometria.
Neste item são apresentados os dados da instrumentação piezométrica, buscando-se o
entendimento do desenvolvimento do fluxo e a geração dos campos de poropressão no maciço
da barragem e no reservatório, ao longo da operação e da construção das etapas de alteamento.
O monitoramento piezométrico é composto em sua maioria por piezômetros do tipo
Casagrande. Na terceira etapa de alteamento foram instalados piezômetros de corda vibrante no
reservatório, contabilizando 12 no total.
Posteriormente, já com a barragem no sexto alteamento, cota 1.154,00 m, alguns instrumentos
tipo Casagrande foram automatizados com piezômetro de corda vibrante no seu interior,
permitindo leituras continuamente.
Ao todo foram analisados:


110 Piezômetros.



26 Indicadores de Nível D’água.



1 Pluviômetro.



1 Régua de Reservatório.

Para análise, os instrumentos foram concentrados e divididos em 12 diferentes seções
transversais. Nestas seções, os instrumentos foram posicionados de acordo com as cotas de
instalação. Apesar de não estarem todos instalados exatamente no mesmo alinhamento, sobre a
mesma linha de corte do maciço da barragem, foi considerado que a pequena diferença na
distância não seria significativa. A título de ilustração são apresentadas as seções transversais
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instrumentadas C, D e E nas figuras 3.5, 3.6 e 3.7. As seções são apresentadas integralmente no
Apêndice A.
O desenho geral da instrumentação é mostrado na figura 3.8. Nela são apresentados todos os
instrumentos ativos instalados desde o maciço inicial.

Figura 3.5 – Seção Instrumentada C (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Figura 3.6 – Seção Instrumentada D (Modificado relatório de projetos Vale S.A).
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Figura 3.7 - Seção instrumentada E (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Figura 3.8 – Planta de instrumentação geral (Modificado relatório de projetos Vale S.A).
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Foram considerados na análise da instrumentação, dados do monitoramento pluviométrico
sendo estes importantes para correlação com os dados piezométricos da barragem. O resultado
do volume mensal de chuva ao longo de 15 anos é apresentado na figura 3.9. Constata-se que
após o período chuvoso de 2008, o volume de chuva anual diminui gradativamente, alcançando
entre 2014 e 2015 a menor quantidade medida no período monitorado.

Figura 3.9 – Monitoramento Pluviométrico (Modificado relatório de monitoramento Vale
S.A).
Os resultados das leituras dos instrumentos piezométricos são apresentados conforme a seção
de instrumentação no Apêndice B. Junto com as elevações piezométricas, foram plotados nos
gráficos das seções o nível d’água do reservatório e a cota da crista da barragem, conforme as
etapas de alteamento. Nas figuras 3.10 e 3.11 são apresentados os resultados do monitoramento
piezométrico das seções C e D.

Figura 3.10 – Seção instrumentada C (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).
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Figura 3.11 – Seção instrumentada D (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).
Foi convencionado que não seria plotado pontos no gráfico, para leituras onde não foi
encontrado nível d’água no instrumento pois, este se encontrava seco. Portanto, instrumentos
contidos na legenda sem resultados no gráfico representa período seco durante o
monitoramento.
3.2.1 ANÁLISE DOS DADOS DE INSTRUMENTAÇÃO
3.2.1.1 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO DIQUE INICIAL
Como descrito no Capítulo 2, nas primeiras etapas de operação da barragem a disposição de
rejeito era realizada de forma submersa, o que sugere que a lâmina d’água operacional era
mantida acima da cota de rejeito.
Observando os resultados das leituras dos instrumentos antes do início da construção do
alteamento 1, algumas considerações podem ser feitas. Tanto na seção C como na seção E,
seções mais próximas das ombreiras esquerda e direita respectivamente, o nível piezométrico
reduziu, causado provavelmente pelo rebaixamento do nível d’água realizado para formação da
praia que serviria de fundação para a construção do primeiro alteamento. Como não foram
registradas as cotas de nível d’água do reservatório, não é possível associar com as leituras dos
instrumentos.
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Os dados da seção D alinhada mais ao centro do dique inicial, posicionada no fundo do vale,
apresentaram menor sensibilidade ao suposto rebaixamento do nível d’água do reservatório.
Os resultados do monitoramento nas seções C e E, assim como na seção D, são apresentados
nas figuras 3.12, 3.13 e 3.14.

Figura 3.12 – Resultado monitoramento dique inicial – Seção C (Modificado relatório de
monitoramento Vale S.A).

Figura 3.13 – Resultado monitoramento dique inicial – Seção D (Modificado relatório de
monitoramento Vale S.A).

Figura 3.14 – Resultado monitoramento dique inicial – Seção E (Modificado relatório de
monitoramento Vale S.A).
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3.2.1.2 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO ALTEAMENTO 1
Durante os estágios de construção do primeiro alteamento não foram observados nos resultados
dos instrumentos geração de poropressão devido ao acréscimo de carga. Assim como na
operação do dique inicial, neste ciclo, a barragem não foi operada com formação de praia de
rejeito. Foi possível observar o decréscimo das elevações piezométricas em período anterior à
construção do segundo alteamento, causado provavelmente pelo rebaixamento do nível d’água
para formação da praia que serviria de fundação, igualmente verificado no dique inicial em
período anterior a construção do alteamento 1.
Alguns instrumentos instalados no eixo da barragem apresentaram nesta etapa alívio de
poropressão. Observando os pontos de instalação do PZ 01, PZ 05 e PZ 13, estes precisariam
obrigatoriamente receber um novo segmento de tubo por questões construtivas do alteamento
do maciço, ganhando assim, um acréscimo na cota de topo. As medidas de alívio nas
poropressões podem ser explicadas pela não consideração da nova cota de topo do instrumento
no cálculo da cota piezométrica.
3.2.1.3 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO ALTEAMENTO 2
Como os instrumentos não foram monitorados durante a construção da segunda etapa de
alteamento, não foi possível ser observada a geração de excesso de poropressão. Os
instrumentos recém instalados nas seções A e B não apresentaram nível piezométrico.
Acompanhando a elevação do nível d’água operacional da barragem, pôde ser observado um
acréscimo de carga piezométrica nos instrumentos instalados no maciço do dique inicial.
Na figura 3.15, é possível observar que os sensores apresentam um alívio das poropressões
imediatamente antes da construção do alteamento 1 e que as cargas voltaram a crescer devido
a operação de enchimento do reservatório após a finalização do aterro. Num segundo momento,
onde é possível observar as medidas de nível d’água do reservatório após a construção do
alteamento 2, verifica-se acréscimos nas medidas da carga piezométrica, com exceção do PZ
38 que sofreu um decréscimo.
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Figura 3.15 – Resultado monitoramento 2º alteamento – seção C (Modificado relatório de
monitoramento Vale S.A).
3.2.1.4 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO ALTEAMENTO 3
A partir da terceira etapa de alteamento, algumas diretrizes foram modificadas na operação da
Barragem X e a mesma passou a ser operada com a formação de uma praia de rejeitos, afastando
o NA do talude de montante.
Pôde ser notado que após a adoção da praia, as cargas piezométricas no maciço do dique inicial
decaíram.
Nos piezômetros da fundação, com exceção da seção C, onde foi observado um incremento na
carga piezométrica e na seção D que permaneceu na mesma ordem de grandeza, observou-se
no geral uma redução nas poropressões.
Destaca-se ainda na terceira etapa de alteamento a instalação de vários novos instrumentos, em
diferentes níveis e a instalação de alguns piezômetros de corda vibrante no reservatório.
3.2.1.5 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO ALTEAMENTO 4
A partir da construção da quarta etapa de alteamento, não houve um padrão definido de
comportamento dos sensores. Alguns deles apresentaram aumento de carga piezométrica
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devido ao aumento de tensão proveniente da construção do aterro e outros perderam carga,
ainda em razão do reflexo do afastamento do nível d’água do talude de montante.
Destaca-se nesta etapa, elevação das cargas piezométricas do reservatório na região da fundação
do segundo e do primeiro alteamento.
Os sensores instalados nestas regiões mostraram em alguns casos, valores próximos do
artesianismo. Essas observações foram feitas na seção D, no PZ 73, instalado na base do
alteamento 1, nos PZs 79 e 74 instalados nas bases do alteamento 1 e 2 respectivamente na
seção E.
Na etapa construtiva do alteamento 4, observou-se através das leituras dos sensores de corda
vibrante, a geração de excesso de poropressão devido ao acréscimo de carga no reservatório.
Na seção D o PZ 81, instalado na cota 1.126,99 m sofreu um acréscimo de aproximadamente
40 kPa, enquanto os outros instrumentos instalados em série em cotas mais profundas, tiveram
um aumento 10kPa em média.
Na seção F que também recebeu instrumentos de corda vibrante no reservatório, foi observado
no período construtivo que os três piezômetros mobilizaram poropressão, do mais superficial
para o mais profundo, acréscimos de 40, 20 e 10 kPa.
Os resultados dos sensores de corda vibrante instalados no reservatório são apresentados adiante
nas figuras 3.16 e 3.17.

Figura 3.16 – Resultado monitoramento 4º alteamento – Seção D (Modificado relatório de
monitoramento Vale S.A).
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Figura 3.17 – Resultado monitoramento 4º alteamento – Seção F (Modificado relatório de
monitoramento Vale S.A).
3.2.1.6 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO ALTEAMENTO 5
De forma geral, não houve grande alteração do comportamento da instrumentação da Etapa 4
para a Etapa 5.
Observou-se o desenvolvimento dos campos de poropressão através do maciço do alteamento
4, devido a nova cota de operação do reservatório.
As poropressões em alguns pontos na base do alteamento 1 e 2 permaneceram praticamente no
mesmo nível.
3.2.1.7 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO ALTEAMENTO 6
Destaca-se que durante a operação da sexta etapa de alteamento, os níveis piezométricos nas
bases dos maciços dos alteamentos 1 e 2 foram dissipados.
A redução da carga piezométrica pode ser creditada a formação e manutenção de uma praia de
rejeitos, resultando do afastamento da linha freática do talude de montante da barragem. De
forma geral, pode-se dizer que as poropressões sofreram decréscimo ao longo da operação,
depois da construção da sexta etapa de alteamento.
3.2.2 ANÁLISE GERAL DA INSTRUMENTAÇÃO
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Como uma barragem de rejeito está em constante modificação, pode-se dizer para o presente
estudo de caso, que o regime de fluxo só se aproxima de um regime permanente após a
construção do sexto alteamento a partir do momento em que o rejeito alcança a cota máxima de
operação e se realiza o controle constante do nível d’água do reservatório.
Foram realizadas algumas correlações para verificação da influência do nível do reservatório
nas leituras dos instrumentos, sendo selecionados alguns sensores. Os valores das elevações
piezométricas foram plotados em gráfico de barras e apresentados em conjunto com o nível do
reservatório.
Para a seção B foram lançadas as leituras dos sensores indicadores de nível d’água INA 18 e
INA 14. O resultado pode ser visto na figura 3.18.
A partir dos resultados, observa-se a influência do nível d’água na leitura dos instrumentos.
Nota-se que a partir de maio de 2009 a elevação do nível d’água do reservatório é ascendente,
partindo da cota 1.143,00 m e alcançando a cota média final de operação de 1.149,00 m no
período de novembro de 2010 a janeiro de 2011. Para este período, observa-se que a cota do
NA dos indicadores de nível d’água também sofrem um acréscimo. Observa-se a ocorrência
de um pico no período de março de 2010 a junho de 2010, onde o INA 18 apresentou nível
d’água na cota 1.126,00 m e o nível d’água do INA 14 alcançou a cota 1.118,55 m. É visto
ainda um segundo pico na leitura dos instrumentos no período de janeiro de 2011 a julho de
2011, em que o nível d’água do reservatório alcançou seu nível máximo de operação.
Depois da ocorrência de um período de leitura ascendente acompanhando o nível d’água do
reservatório, os resultados dos instrumentos mostram uma trajetória global decrescente, ainda
que seja possível observar períodos de oscilações periódicas, de aumentos e decaimentos nas
cotas de NA. Como exemplo, pode ser visto que no período de abril a outubro de 2012 o nível
d’água do reservatório diminuiu, acompanhando o reservatório a mesma trajetória foi
constatada na leitura dos instrumentos. Comportamento semelhante ocorreu para o período de
março a outubro de 2013. Após janeiro/2013 as leituras dos instrumentos mantiveram a
tendência de decréscimo nas leituras mesmo com a manutenção da cota do reservatório
(~1.149,00 m).
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Figura 3.18 – Monitoramento piezometria x reservatório – INA – Seção B.
Outra correlação realizada para análise, apresentou os dados dos indicadores de nível d’água
relacionado com o monitoramento dos volumes de chuva conforme apresentado na figura 3.19.
No resultado da piezometria versus pluviometria fica evidente a influência do período chuvoso,
recorrente de outubro a março nas leituras dos instrumentos.
Verifica-se que após um período de precipitação acentuada, ocorre algum tempo depois picos
de leituras dos níveis d’água dos instrumentos. A elevação dos níveis d’água dos instrumentos
pode ser causada pelo aumento da infiltração de água no reservatório e elevação do nível
d’água.

Figura 3.19 – Monitoramento piezometria x pluviometria – INA – Seção B.
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Ainda para a seção B foram lançados os dados dos piezômetros PZ61, PZ69 e PZ78. Os
resultados são apresentados nas figuras 3.20 e 3.21.
Os resultados mostraram comportamento semelhante aos observados nos INAs. Verifica-se que
o PZ78, instalado na seção do alteamento 3, sofre maior decaimento, em comparação com os
PZs 69 e 61, instalados nas seções dos alteamentos 2 e 1 respectivamente.
Sabe-se que os instrumentos de tubo aberto podem apresentar um tempo de resposta longo. Nos
resultados analisados, constatou-se que o tempo necessário para um período chuvoso impactar
na leitura dos instrumentos foi de 4 a 5 meses para a chuva ocorrida em 2009. Já para os
períodos pós 2012, foram observados tempos de influência do período chuvoso nos
instrumentos de 2 a 3 meses. Este período pode ser considerado o tempo que o regime de chuva
leva para influenciar na leitura dos instrumentos da barragem, levando em conta o tempo
necessário para elevação dos níveis piezométricos na estrutura, acrescida do tempo de resposta
dos instrumentos.

Figura 3.20 – Monitoramento piezometria x nível reservatório – PZ – Seção B.
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Figura 3.21 – Monitoramento piezometria x pluviometria – PZ – Seção B.
Outra análise considerada para os instrumentos piezométricos, consiste na verificação da
variação das leituras ao longo do tempo para cada mês do ano. Para cada instrumento as leituras
de cada mês foram agrupadas partir de 2009, após a construção do sexto alteamento. O resultado
para o PZ20 instalado na seção A pode ser visto na figura 3.22.

Figura 3.22 – Variação piezometria – PZ20 – Seção A.
Pode ser constatado para os resultados do PZ20 que as leituras apresentaram maior variação no
mês de janeiro e menor variação no mês de setembro. Como já verificado, o ápice do período
chuvoso ocorre geralmente entre dezembro e janeiro e os períodos de estiagem são observados
entre agosto e setembro. Isto explicaria o comportamento das leituras do PZ20, onde a variação
e a média das leituras começa a subir em dezembro. Em janeiro a variação tem seu valor
máximo diminuindo gradativamente até o mês de setembro.
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Destaca-se, no entanto, que o PZ20 se encontra instalado próximo ao terreno natural da
ombreira esquerda. Um comportamento diferente foi observado para o PZ09, instalado na seção
C, conforme mostrado na figura 3.23, desconsiderando o ponto discrepante para setembro. Foi
observado para este instrumento que apesar da dispersão dos valores ser mais acentuada em
janeiro, as médias são maiores nos meses de abril e maio.

Figura 3.23 – Variação piezométrica – PZ09 – Seção C.
Outros instrumentos mostraram comportamento semelhante ao PZ09, porém, além das médias
de valores mais altas, apresentaram maior dispersão de valores nos meses de abril (4) e maio
(5), como demonstrado nos resultados dos PZs 77 e 73 nas figuras 3.24 e 3.25. Todos
apresentaram menor dispersão e média de valores nos meses de agosto e setembro.
De acordo com o observado nas figuras 3.19 e 3.21, os máximos das leituras dos instrumentos
são alcançados após 4 a 5 meses em relação ao ápice do período chuvoso. Considerando que o
pico de chuva ocorre entre dezembro e janeiro, os picos das leituras dos instrumentos ocorrerão
entre abril e maio de cada ano, conforme observado nos resultados das variações das leituras
agrupadas para cada mês.

Figura 3.24 – Variação piezométrica – PZ 77 – Seção D.
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Figura 3.25 – Variação piezométrica – PZ 73 – Seção D.
Analisando as seções instrumentadas, foram observados alguns padrões no comportamento do
desenvolvimento das poropressões, de acordo com o apresentado na figura 3.26 para a seção F.
Nesta análise, o desenho da seção transversal dos instrumentos serviu de base para o lançamento
das poropressões projetadas graficamente na direção horizontal, em kPa, para cada cota de
instalação. Buscou-se analisar os níveis de carga piezométrica, relacionados a um indicador de
nível d’água. Para os piezômetros de corda vibrante instalados na seção do alteamento 5, como
não há indicador de nível d’água próximo foi adotado que a medida de pressão do PZE mais
próximo da superfície mede pressões hidrostáticas.
Conforme apresentado na figura 3.26, constata-se que os piezômetros instalados na seção do
alteamento 5 (PZ86, PZ87 e PZ88) e da seção do alteamento 3 (PZ85) medem pressões abaixo
da pressão hidrostática, abaixo da pressão equivalente ao nível d’água. Isto pode ocorrer em
condições de fluxo descendente. Comportamento diferente é observado no PZ68, relacionandose as leituras de poropressão com o nível d’água do INA 18. Nesse caso, pode-se dizer que a
carga piezométrica é equivalente a posição do nível d’água medido, demonstrando que a medida
de pressão é hidrostática.
Para a seção D (Figura 3.27), foram encontrados resultados semelhantes àqueles observados
para a seção F na seção do 5º alteamento. Os PZs 81, 82, 83 e 84 apresentaram valores de
poropressão abaixo da suposta pressão hidrostática, o mesmo ocorrendo no PZ80, quando
comparado ao indicador de nível d’água INA 17 instalados na seção do alteamento 3. Para o
PZ73 instalado na base do maciço do alteamento 1, foram encontrados valores equivalentes a
pressão hidrostática conforme indicada pela leitura do indicador de nível d’água INA 15.
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Figura 3.26 – Regime de poropressão – Seção F (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Figura 3.27 – Regime de poropressão – Seção D (Modificado relatório de projetos Vale S.A).
Regimes de fluxo verticais em direção a fundação aumentam a tensão efetiva do solo
contribuindo para a estabilidade da estrutura. SILVA (2014) verificou para um estudo da
influência do regime de fluxo na estabilidade de uma barragem de rejeitos construída
hidraulicamente, que o fator de segurança era cerca de 20% maior quando o regime de fluxo
descendente foi admitido na barragem estudada.
Foi observado que alguns piezômetros apresentavam leituras de poropressão apenas em
determinados períodos, e que em outros permaneciam secos. A coluna d’água medida nesses
sensores geralmente menor que 1 metro, foi considerada inconsistente com o nível freático.
Analisando a posição de instalação destes sensores e considerando o modelo construtivo de um
piezômetro de tubo aberto, acredita-se que a detecção do nível d’água nesses sensores é
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proveniente de infiltração de chuva, já que as leituras coincidem com os períodos chuvosos.
Como exemplo são apresentados os dados dos PZs 55 e 46 na figura 3.28, instalados na seção
E. As leituras podem ser interpretadas em alguns casos como o grau de saturação de um trecho
não saturado do reservatório.

Figura 3.28 – Monitoramento piezometria – PZ 55, PZ 46 – Seção E (Modificado relatório de
monitoramento Vale S.A).
3.3

ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Os ensaios geotécnicos são importantes ferramentas para compreensão das propriedades dos
materiais constituintes da barragem.
Ao longo da operação foram realizados diversos ensaios geotécnicos com o objetivo de
compreender o comportamento do material depositado na praia de rejeitos, além das sondagens
de reconhecimento e testes de permeabilidade realizados antes da construção do dique inicial.
Na praia de rejeitos do alteamento 1 e 2, foram realizados ensaios SPT. No segundo alteamento,
foram coletadas amostras deformadas e indeformadas, que foram submetidas a ensaios de
laboratório.
Ainda na praia de rejeitos do alteamento 2, foram realizados testes de permeabilidade e
densidade in situ.
Outra campanha de ensaios foi realizada na praia de rejeitos do alteamento 3. Nesta, além da
coleta de amostras deformadas que foram submetidas a uma série de ensaios de laboratório,
foram realizados na praia ensaios CPTU e Vane Test.
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Uma visão geral dos pontos de coleta das amostras e realização dos ensaios geotécnicos
posicionados em relação a configuração final da barragem, pode ser vista a seguir na figura
3.29.
Neste item são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios geotécnicos realizados nas
praias de rejeitos dos alteamentos 2 e 3.
Os ensaios geotécnicos necessários para elaboração da dissertação foram disponibilizados pela
companhia Vale S.A.
3.3.1 ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO
3.3.1.1 GRANULOMETRIA
Uma característica importante do reservatório diz respeito ao tamanho das partículas
depositadas, estas influenciam no regime de fluxo e na geração dos campos de poropressão do
reservatório.
Foram realizados ensaios de granulometria em amostras de rejeito retiradas da praia do segundo
alteamento, após o rebaixamento do nível d’água do reservatório. As amostras foram coletas e
identificadas como AM-207, AM-208, AM-209 e AM-210, sendo os pontos de coleta
posicionados próximo ao dique de contenção espaçados longitudinalmente na mesma cota,
todas superficiais, como mostrado na figura 3.29.
Os resultados dos ensaios de granulometria são apresentados na figura 3.30.
De acordo com a classificação relacionada a faixa de tamanho das partículas da NBR 6502
(ABNT, 1995), o material pode ser classificado como areia siltosa para as amostras coletadas
nos pontos AM-207 e AM-208 e como silte arenoso, nas amostras AM-209 e AM-210. As
partículas de areia se apresentaram predominantemente fina, variando entre 36% a 53,5%. As
porções de areia média se apresentaram entre 2% e 7%. As partículas finas de silte estiveram
presentes de 32,5% a 46%. Partículas classificadas como argila, de tamanhos menores que
0,002mm foram encontradas em porcentagem entre 12% e 16% nas amostras coletadas.
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Figura 3.29 – Ensaios geotécnicos realizados no reservatório da barragem (Modificado
relatório de projetos Vale S.A).
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Figura 3.30 – Resultados de granulometria alteamento 2 (Modificado relatório de ensaios
Vale S.A).
Conforme descrito no capítulo 2, o terceiro alteamento foi dividido em duas etapas. Enquanto
a crista do barramento se encontrava na cota 1.134,00 m uma campanha de ensaios foi realizada
no reservatório. Nesta etapa de investigação efetuou-se a coleta de amostras deformadas em 20
pontos da praia. As amostras denominadas AM01 a AM20 foram submetidas a ensaios de
granulometria e os resultados podem ser encontrados na figura 3.31.

Figura 3.31 – Resultado granulometria alteamento 3, cota 1134,00m (Modificado relatório de
ensaios Vale S.A).
Conforme encontrado nos resultados, devido a quantidade de amostras coletadas em diferentes
pontos e da natureza heterogênea do depósito de rejeitos, as curvas apresentaram uma visível
dispersão na faixa granulométrica.
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Um quadro com as porcentagens encontradas para cada faixa de tamanho dos grãos de acordo
com a norma NBR 6502 (ABNT, 1995) é apresentado na tabela 3.2.
Tabela 3.2 – Tamanhos de partícula do rejeito do reservatório da Barragem X.

Os resultados mostram que o rejeito do reservatório é composto predominantemente de material
areno siltoso, sendo encontrados em alguns pontos material silto arenoso.
As partículas que compõe a porção arenosa estão basicamente na faixa de areia fina, variando
de 33,20% na amostra AM17 a 60,40% na amostra AM04, com média em torno de 46,34%. As
partículas classificadas como areia média foram encontradas em menor quantidade com média
igual a 7,04%. Dentre as partículas de granulometria fina, foi encontrada em média 36,28% de
partículas de silte, variando entre 25,90% na amostra AM04 e 47,40% na amostra AM17. As
partículas de argila estavam presentes com porcentagem média de 10,22%.
3.3.1.2 PERMEABILIDADE
O parâmetro de permeabilidade horizontal do rejeito foi estimado de forma indireta através de
relações propostas por HAZEN (1930) e AMER e AWARD (1974) citadas em DAS (2007)
como sendo adequadas para materiais arenosos. Os índices para o cálculo da permeabilidade
foram obtidos das curvas granulométricas das amostras coletadas na praia do terceiro
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alteamento. Para cada ponto de coleta foi obtido um valor para a condutividade hidráulica,
obtendo-se uma permeabilidade média correspondente a cada método como apresentado na
tabela 3.3.
O método proposto por AMER e AWARD (1974) utiliza a relação a seguir:

k (cm/s) = 35 ×

𝐶𝑢

,

(𝐷10)

,

3.1

onde:
k – Permeabilidade estimada (cm/s);
e – Índice de vazios;
Cu – Coeficiente de uniformidade;
D10 – Diâmetro efetivo (mm)
O método proposto por AMER e AWARD (1974) resultou em permeabilidades horizontais
mais altas em relação ao método proposto por HAZEN (1930). Os valores obtidos, foram então
considerados como limites da faixa de variação do parâmetro de condutividade hidráulica do
rejeito.
Tabela 3.3 – Permeabilidade horizontal dos rejeitos obtida por métodos indiretos.
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3.3.1.3 DENSIDADE DOS GRÃOS
Outro dado obtido através dos ensaios de laboratório foi a densidade dos grãos. Os resultados
podem ser vistos na Tabela 3.4. Foi observado um valor médio de 36,5kN/m³, com as amostras
da praia do alteamento 2 variando de 34,6 a 37,0kN/m³, enquanto na praia do alteamento 3, a
densidade dos grãos variou de 32,7 a 45,2kN/m³.
Tabela 3.4 – Resultados dos ensaios de densidade dos grãos da praia de rejeitos (Modificado
relatório de ensaios Vale S.A).

3.3.1.4 ANÁLISE DOS DADOS DOS ENSAIOS DE LABORATÓRIO
Algumas características do reservatório podem ser identificadas através dos ensaios realizados.
Uma informação relevante diz respeito à segregação das partículas ao serem lançadas no
reservatório. Com o objetivo de observar um indicativo de segregação hidráulica, os resultados
dos ensaios foram relacionados com a distância aos pontos de lançamento, para isto, foram
considerados os resultados das amostras coletadas na praia do terceiro alteamento.
Num processo de segregação bem definido onde predomina o tamanho das partículas, os
resultados apresentariam um aumento da porcentagem de material passante na peneira #200 de
acordo com o aumento da distância do ponto de lançamento. Por outro lado, a segregação pode
ocorrer devido a diferença na densidade dos grãos.
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Analisando a porcentagem de finos obtidas dos ensaios de granulometria, representada pelo
material passante na peneira #200 conforme mostrado na figura 3.32, podem ser feitas algumas
considerações.
Os ensaios da seção 2 e 4, apresentam um aumento gradativo da porcentagem de partículas
finas, até a distância de 40m, a seção 3 acompanhou a tendência entre a distância de 5m e 20m.
As seções 1 e 5 apresentaram inicialmente (de 5 a 20m) um decréscimo na porcentagem de
partículas finas. Na porção final das curvas, nos pontos de 40m para 60m de distância do ponto
de lançamento, foi observado um decréscimo nas porcentagens de material de granulometria
fina, com exceção da seção 5, que apresentou acréscimo gradativo de acordo com a distância a
partir de 20m do ponto de lançamento.

Figura 3.32 – Porcentagem de passantes na peneira #200 em relação a distância de
lançamento.
A porcentagem de finos exerce influência na permeabilidade do material, quanto maior a
porcentagem de materiais de granulometria fina, menor será a condutividade hidráulica. A
variação da permeabilidade relacionada a distância do ponto de lançamento pode ser vista na
figura 3.33.
Conforme observado, a permeabilidade pode ser relacionada com a porcentagem de materiais
finos. Nas seções que apresentaram aumento de partículas finas, observou-se um decréscimo
da permeabilidade, em oposição, os pontos de diminuição de material de granulometria fina,
resultou em um aumento da permeabilidade conforme a distância ao ponto de lançamento.
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As seções 2, 3 e 4 apresentaram diminuição da permeabilidade até a distância de 40 m do ponto
de lançamento, diferentemente das seções mais próximas das ombreiras, que apresentaram um
acréscimo na permeabilidade entre os pontos de distância 5 e 20m.

Figura 3.33 – Permeabilidade relacionada a distância do ponto de lançamento.
Outro parâmetro analisado foi a variação da densidade dos grãos ao longo do reservatório. Os
resultados são apresentados na figura 3.34. Observou-se que na seção 1, o valor da densidade
dos grãos é crescente, conforme o aumento da distância do ponto de lançamento. Na seção 5,
houve um aumento inicial entre os pontos de distância 5 e 20m, seguido de uma tendência de
decréscimo no valor da densidade dos grãos. Nas seções 2,3 e 4, é observado decréscimo inicial
da densidade dos grãos, seguido de valores aproximadamente constantes a partir de vinte
metros.

Figura 3.34 – Densidade dos grãos relacionada a distância do ponto de lançamento.
Os resultados apresentados não traduzem de forma clara a ocorrência ou não da segregação de
partículas na praia de rejeitos. Apesar do resultado disperso, extrai-se das análises um indicativo
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da existência de uma tendência de segregação tanto pelo tamanho das partículas como pela
densidade dos grãos na região mais central do reservatório, correspondente as seções 2, 3 e 4.
Os resultados mostraram indicativo de aumento na porcentagem de finos e decréscimo da
densidade dos grãos conforme o aumento da distância do ponto de lançamento desconsiderando
o último ponto dos gráficos, que pode apresentar maiores dispersões devido a proximidade com
o reservatório.
Nas seções 1 e 5 mais próximas das ombreiras, pode ser observado tendência inversa com o
decréscimo de partículas finas e tendência de aumento da densidade dos grãos conforme o
avanço no reservatório.
3.3.2 ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE CAMPO
Neste item serão apresentados os resultados dos ensaios geotécnicos realizados em campo e
suas análises.
3.3.2.1 DENSIDADE IN SITU
Durante a coleta de amostras, foram realizados ensaios de densidade in situ na praia do segundo
e do terceiro alteamentos. Os resultados podem ser vistos a seguir na tabela 3.5.
Os resultados apresentaram um valor médio de 20,8kN/m³. Os ensaios da praia do alteamento
2 apresentaram maior dispersão contendo o resultado de valor mais baixo igual a 16,8kN/m³ e
o mais alto de 25,8kN/m³. Os resultados da praia de rejeitos do alteamento 3, apresentaram
valores mais próximos da média, variando de 19,3kN/m³ a 23,3kN/m³.
Conforme a relação com a distância do ponto de lançamento (figura 3.35), é notado que a
densidade in situ, com exceção da seção 5, mais próxima da ombreira direita, decresceu entre
os pontos de 5m a 40m. A partir da distância de 40m, todas as seções apresentaram acréscimo
nos valores.
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Tabela 3.5 – Resultados dos ensaios de densidade in situ na praia de rejeitos (Modificado
relatório de ensaios Vale S.A).

Figura 3.35 – Densidade in situ relacionada a distância do ponto de lançamento.
3.3.2.2 STANDARD PENETRATION TEST (SPT)
Foram realizados diversos ensaios SPT durante a operação da barragem. Na praia do alteamento
1 antes da construção do segundo alteamento foi realizado uma campanha de ensaios. Nas
figuras 3.36 e 3.37 podem ser vistos os resultados dos ensaios SP-01 e SP-02, onde são
apresentados os NSPT,60, considerando medida de energia de 70% da energia teórica de queda
livre.
Observa-se no resultado do SP-01 que o NSPT permaneceu igual ou abaixo de 4 golpes ao
longo de toda a camada de rejeito. O número de golpes aumentou tão logo foram alcançadas as
camas de fundação.
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Figura 3.36 – Resultado do SP-01 no alteamento 1 (Modificado relatório de ensaios Vale
S.A).

Figura 3.37 – Resultado do SP-02 no alteamento 1 (Modificado relatório de ensaios Vale
S.A).
No resultado do SP-02, observa-se que o valor do NSPT,60 aumentou de acordo com a
profundidade até 13m, sofrendo uma queda no número de golpes necessários a penetração entre
14 e 17m. A resistência voltou a crescer nas camadas de fundação.
O resultado do ensaio realizado após a construção do 2º alteamento, pode ser visto na Figura
3.38.
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Nota-se que o NSPT aumentou gradualmente conforme a profundidade, observando-se alguns
pontos de maior resistência a penetração ao longo do ensaio. O primeiro pico de resistência
ocorre no maciço do alteamento 1. São observados ainda outros dois pontos de resistência
proeminente no reservatório de rejeitos nas profundidades correspondentes a 16 e 22 m.
Tendo como referência a tabela 3.6 dos estados de consistência e compacidade presente na
Norma Brasileira NBR 6484 (ABNT, 2001), pôde-se classificar o estado de compacidade do
material da praia de rejeitos em relação a deformabilidade e resistência.

Figura 3.38 – Resultado do SP-03 no Alteamento 2 (Modificado relatório de ensaios Vale
S.A).
Tabela 3.6 – Tabela dos estados de compacidade e consistência (NBR 6484 ABNT, 2001).
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A classificação do estado de compacidade do reservatório é apresentada nas tabelas 3.7, 3.8 e
3.9, respectivamente para os ensaios SP-01, SP-02, realizados na praia do primeiro alteamento
e SP-03 realizado na praia do segundo alteamento.
Os resultados dos SP-01 e SP-02 mostraram que o estado de compacidade do reservatório
apresentava estado fofo a medianamente compacto. O SP-03, realizado na praia do segundo
alteamento, apresentou resultados de compacidade fofa a medianamente compacta até 15 m de
profundidade, e medianamente compacta a compacta até a fundação. O aumento de
compacidade pode ser explicado pela disposição de novas camadas de rejeito resultando num
maior estado de tensão dos rejeitos já depositados em etapa anterior.
Tabela 3.7 – Estado de compacidade dos rejeitos do SP-01.

Tabela 3.8 – Estado de compacidade dos rejeitos do SP-02.

106

Tabela 3.9 – Estado de compacidade dos rejeitos do SP-03.

3.3.2.3 ENSAIOS DE PENETRAÇÃO DE PIEZOCONE (CPTU)
Uma das principais aplicações do ensaio CPTU é a obtenção do perfil do solo. Normalmente,
observa-se na areia resistência de ponta (qt) do cone alta e resistência de ponta baixa para argila,
enquanto a razão de atrito Rf=fs/qt é baixa em areia e alta na argila (ROBERTSON e CABAL,
2015). Os resultados do CPT/CPTU não fornecem resultados acurados em relação às
características físicas do solo, como por exemplo a granulometria, mas fornece uma direção
quanto as características mecânicas do material, ou o tipo de comportamento do solo através do
ábaco SBT (Soil Behavior Type).
Um ábaco é apresentado por ROBERTSON e CABAL (2015) (figura 3.39), onde são
apresentados comportamentos típicos de vários tipos de solo, o ábaco identifica o
comportamento mecânico de forma geral e é classificado conforme a tabela 3.10.

Figura 3.39 – Ábaco de Tipo de Comportamento do Solo Normalizado (ROBERTSON e
CABAL, 2015).
107

Ao todo foram realizados no reservatório nove ensaios em quatro diferentes seções, sendo uma
linha de ensaios realizados sob o dique do segundo alteamento, uma linha sob o dique do
terceiro alteamento e uma linha de testes na praia de rejeitos. Os ensaios CPTU realizados
mediram a resistência de ponta, o atrito lateral, a poropressão dinâmica e em algumas
profundidades foram realizados ensaios de dissipação de poropressão.
Em relação a resistência de ponta corrigida, observou-se que os valores se mantiveram
aproximadamente constantes ao longo da profundidade. Este comportamento pode ser
observado em reservatórios de material siltoso/arenoso que sofreram consolidação prévia, o que
pode ser causado pelo ressecamento das camadas de rejeito da praia devido a variação do nível
d’água (ALBUQUERQUE FILHO, 2004).
Tabela 3.10 – Classificação do tipo de comportamento do solo de acordo com o ábaco
normalizado (modificado ROBERTSON e CABAL, 2015).

Constatou-se uma diferença no padrão dos resultados entre os ensaios realizados sob o dique
de contenção e na praia de rejeito. Foram observados na praia valores de resistência de ponta
corrigida e atrito lateral mais baixos em comparação com os demais resultados. A causa da
baixa resistência em relação a penetração do cone pode ser explicada pelo regime de disposição
de rejeito submerso e a manutenção do nível d’água próximo a superfície. A figura 3.40,
apresenta dois resultados típicos obtidos através dos ensaios de CPTU no reservatório de
rejeitos, onde são apresentados os perfis de resistência de ponta e atrito lateral de um ensaio
realizado sob o dique de contenção (CPT08) e um ensaio realizado na praia de rejeitos (CPT09).
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Figura 3.40 – Resultados típicos dos ensaios CPTU (CPT08 e CPT09) (Modificado relatório
de ensaios Vale S.A).
Quando os resultados são analisados em relação ao coeficiente de atrito fica evidente a
heterogeneidade do reservatório. Os resultados mostram camadas intercaladas de material de
comportamento arenoso com camadas de material de comportamento siltoso/argiloso. A
deposição de partículas de granulometria fina próximo ao barramento pode ocorrer devido a
não manutenção da praia de rejeitos acima do nível d’água, o que permite a decantação das
partículas em suspenção. Mesmo com a manutenção da praia, pontos de disposição muito
espaçados entre si permitem que o rejeito escoe lateralmente criando bolsões de acumulação de
água e consequente decantação de partículas finas. Outro fator de interferência é a energia do
lançamento do rejeito, que em momentos de baixa, não é suficiente para carrear as partículas
finas até o lago de decantação.
A figura 3.41 apresenta os perfis de razão de atrito obtidos para o CPT05 e para o CPT06. É
possível observar nos resultados uma predominância de camadas de materiais de
comportamento siltoso/argiloso nos primeiros metros do ensaio com valores de FR entre 2 e
6%. A partir de 5 e 3 m respectivamente para o CPT05 e CPT06, torna-se evidente a presença
de camadas de material arenoso mais espeças, porém, ainda intercaladas com lâminas de
material de textura fina. Observa-se no perfil do CPT05 picos de razão de atrito nas cotas
1120,5m e 1122,0m em meio a camadas de material arenoso.
Considerando hipoteticamente que as partículas possuem o mesmo peso específico, num regime
de disposição submerso as partículas maiores (de textura arenosa) tenderiam a ser depositadas
primeiro sendo ao longo do tempo decantadas as partículas de granulometria mais fina (de
textura argilosa/siltosa), isto explicaria o resultado observado nos perfis de razão de atrito dos
CPTU’s.
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Figura 3.41 – Perfil de razão de atrito (FR%) do CPT05 e CPT-06 (Modificado relatório de
ensaios Vale S.A).
Quando os resultados são analisados em conjunto com os valores de poropressão dinâmica, a
heterogeneidade do reservatório é mais uma vez perceptível. Os perfis de poropressão
apresentaram trechos de mobilização de carga, comportamento típico de materiais de
granulometria fina, apresentou em algumas camadas tendência de poropressão hidrostática e
em outras profundidades medidas negativas de poropressão, característica de material préadensado.
O resultado encontrado para o CPT08 é apresentado na figura 3.42. Observa-se num primeiro
trecho do perfil de poropressão dinâmica da cota 1124,0m a 1122,0m, mobilização de
poropressão acima da linha hidrostática, que pode ser relacionado a um trecho de característica
argilosa/siltosa de acordo com o resultado da razão de atrito. Em seguida entre as cotas 1122,0m
e 1120,0m é possível observar uma camada de textura arenosa com pressões dinâmicas
hidrostáticas. A partir da cota 1120,0m ocorrem trechos de geração de poropressão positiva e
negativa acompanhando a intercalação de camadas de diferentes características.

Figura 3.42 – Resultado ensaio CPTU – CPT08 (Modificado relatório de ensaios Vale S.A).
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Os resultados dos ensaios mostraram que a partir de uma certa profundidade os valores de
poropressão dinâmica apresentam tendência de permanecerem abaixo da linha de pressão
hidrostática, conforme pode ser visto na figura 3.43, onde é apresentado o perfil de poropressão
dos ensaios CPT01, CPT02 e CPT03 executados na seção D. O CPT01 foi executado sob o
dique do segundo alteamento, o CPT02 executado sob o dique do terceiro alteamento e o CPT03
na praia de rejeitos.
Observa-se nos perfis, que após o registro de poropressão acentuada numa determinada camada
o gráfico muda a direção apresentando valores abaixo da linha de pressão hidrostática. Destacase que o fenômeno ocorre numa camada de comportamento tipicamente arenoso, de acordo com
os resultados do perfil de razão de atrito. Esta camada aparentemente se estende ao longo do
reservatório seguindo uma inclinação causada naturalmente pela disposição dos rejeitos
conforme o perfil de poropressão. O comportamento pode ser relacionado a uma camada préconsolidada que sofreu aumento de tensão confinante devido a disposição de camadas de rejeito
sobrejacentes ou ainda à uma camada de maior permeabilidade conectada a fundação.

Figura 3.43 – Perfil de poropressão dos ensaios realizados na Seção D (Modificado relatório
de ensaios Vale S.A).
Através do ábaco do tipo de solo normalizado apresentado por ROBERTSON e CABAL (2015)
é possível realizar uma análise quanto ao comportamento mecânico típico do rejeito depositado
no reservatório. Para isto, as razões de atrito foram relacionadas com a resistência de ponta
corrigida e lançadas no ábaco SBT.
Na figura 3.44, é apresentado o resultado do CPT01. Pode ser visto no ábaco uma concentração
de pontos na faixa de número 5, correspondente a solos de textura areno siltosa a silto arenosa,
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resultado condizente com as análises das curvas granulométricas obtidas para as amostras de
rejeito. São observados também pontos na faixa de número 4, que corresponde a partículas com
comportamento silto argiloso a argilo siltoso. Os pontos correspondentes a faixa 3 com
características de argila a argila siltosa foram plotados na zona de solos com histórico de tensão
de sobre adensamento.
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Figura 3.44 – Resultado da análise de texturas CPT01.
Buscando uma visão geral do reservatório, os resultados de todos os ensaios realizados foram
lançados num mesmo ábaco. O resultado pode ser visto na figura 3.45.
Nota-se que os rejeitos lançados do reservatório possuem grande diversidade de textura, já que
estão presentes em quase toda a área do ábaco. Mesmo com resultados dispersos é possível
verificar uma concentração de pontos nas faixas 4 e 5, materiais com desempenho mecânico
semelhante a uma faixa que vai desde argila siltosa a areia siltosa. Alguns pontos se
concentraram na faixa 3, referente as argilas e argilas siltosas normalmente adensadas a préadensadas.
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Figura 3.45 – Resultado da análise de textura do solo do reservatório.
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Numa tentativa de visualizar a ocorrência ou não de segregação das partículas no reservatório,
os resultados das razões de atrito dos vários ensaios de uma seção foram lançados no mesmo
gráfico como mostrado na figura 3.46.
Os resultados mostraram uma tendência de aumento da ocorrência de camadas de característica
siltosa/argilosa conforme os pontos de ensaio se afastam da crista do barramento.
Outra tendência observada ocorreu em relação a profundidade. Pode ser visto que as camadas
mais profundas apresentam ocorrências menores de material de granulometria fina em relação
as camadas mais próximas a superfície.
Analisando as figuras, há um indicativo da possibilidade da ocorrência de segregação devido
ao tamanho das partículas no reservatório. A segregação pode ocorrer tanto na direção
horizontalmente como em profundidade, contudo, os resultados não são conclusivos visto a
complexidade da formação do reservatório.

3.46 – Resultados na análise de segregação das partículas através do FR(%) (Modificado
relatório de ensaios Vale S.A).
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Um parâmetro importante para o entendimento do regime de poropressão do reservatório é
obtido através dos ensaios de dissipação realizados em vários pontos em profundidade. Para um
melhor entendimento, os valores das poropressões no equilíbrio foram lançados graficamente
nas seções da barragem juntamente com a linha de pressão hidrostática.
A figura 3.47 apresenta os resultados dos testes realizados na seção B nos ensaios CPT08 e
CPT09. Os resultados demonstram que as medidas de poropressão no equilíbrio em ambos os
ensaios permaneceram abaixo da linha hidrostática.
O mesmo comportamento pode ser observado nos ensaios realizados na seção D, apresentados
na figura 3.48. Na seção G, foram observados alguns resultados de poropressão de equilíbrio
iguais a hidrostática nos pontos mais próximos ao barramento, enquanto o ensaio realizado na
praia apresentou resultado semelhante às seções anteriores, com pressões de equilíbrio abaixo
da hidrostática (figura 3.49).
O comportamento observado configura um indício da ocorrência de um gradiente de fluxo
verticalizado em direção a fundação.
Os perfis completos dos ensaios CPTU realizados assim como os testes de dissipação de
poropressão podem ser apreciados no Apêndice C.

Figura 3.47 – Perfil poropressão ensaio de dissipação – Seção B (Modificado relatório de
projeto Vale S.A).
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Figura 3.48 – Perfil poropressão ensaio de dissipação – Seção D (Modificado relatório de
projeto Vale S.A).

Figura 3.49 – Perfil de poropressão ensaio de dissipação – Seção G (Modificado relatório de
projeto Vale S.A).
3.3.2.4 VANE TEST
O ensaio Vane Test é usado essencialmente para determinar a resistência não drenada Su de
depósitos saturados de argilas com resistência menor que 200 kPa (SCHNAID, 2009). O ensaio
também pode ser usado em solos de graduação fina, turfa, rejeitos e outros materiais onde é
necessário a determinação da resistência não drenada.
Os ensaios Vane Test foram realizados na praia do terceiro alteamento. Foram feitos no total 6
ensaios nas seções D e G, adjacentes aos ensaios CPTU. Os resultados dos ensaios são
apresentados no Apêndice D.
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Como exemplo é apresentado nas figuras 3.50, 3.51 e 3.52 os resultados do ensaio VT01
executado na seção D.

Figura 3.50 – Resultado do ensaio VT01, profundidade 10m (Modificado relatório de ensaios
Vale S.A).

Figura 3.51 – Resultado do ensaio VT01, profundidade 15m (Modificado relatório de ensaios
Vale S.A).

Figura 3.52 – Resultado do ensaio VT01, profundidade 20m (Modificado relatório de ensaios
Vale S.A).
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Com o objetivo de analisar o resultado dos ensaios Vane em profundidade, estes foram lançados
de acordo com a cota de execução como pode ser visto a seguir na figura 3.53.

Figura 3.53 – Resultados dos ensaios Vane em profundidade.
Os pontos mais próximos da superfície apresentaram resistência mais alta, provavelmente por
se tratar de pontos não saturados do reservatório. Na região de maior saturação da praia de
rejeitos, observou-se um comportamento de aumento de resistência não drenada conforme o
avanço em profundidade.
3.3.2.5 PERMEABILIDADE (kh)
As sondagens de reconhecimento do terreno onde a barragem seria posteriormente construída,
tiveram como resultado os perfis de fundação apresentados na descrição da fundação no
Capítulo 3. Além das sondagens de reconhecimento foram realizados testes de permeabilidade
nas diversas camadas encontradas na fundação, com resultados apresentados na tabela 3.11. A
permeabilidade das camadas de fundação é um dado importante, pois seu valor em relação a
permeabilidade do rejeito influencia diretamente no regime de fluxo da barragem.
Além dos ensaios realizados na fundação, na segunda etapa de alteamento foram realizados
ensaios de permeabilidade in situ em dois pontos da praia, próximos aos pontos de coleta AM207 e AM-208, a 0,50m de profundidade. Os resultados podem ser vistos na tabela 3.12.
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Tabela 3.11 – Ensaios de permeabilidade em furos SPT na fundação (Modificado relatório
de ensaios Vale S.A).

Tabela 3.12 – Resultados de permeabilidade in situ da praia de rejeitos (Modificado relatório
de ensaios Vale S.A).

Os resultados dos ensaios de permeabilidade in situ apresentaram valores intermediários
àqueles obtidos pelos métodos indiretos, estimados através dos índices da curva granulométrica.
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4

METODOLOGIA

Neste capítulo é apresentada a metodologia usada para elaboração da avaliação do regime de
fluxo e dos campos de poropressão da barragem de rejeito.
Para a elaboração do estudo foram seguidas diversas etapas. Inicialmente foram reunidos os
relatórios disponibilizados pela companhia Vale S.A, onde obteve-se informações quanto a
geometria da barragem, histórico de operação, cronologia aproximada das etapas de alteamento,
assim como os resultados do monitoramento dos instrumentos e ensaios geotécnicos.
Os desenhos disponibilizados foram usados como referência para a formulação da geometria
do modelo numérico.
Foram reunidos resultados de ensaios geotécnicos realizados em várias etapas de operação da
barragem, destacando-se os resultados de sondagens realizadas na fundação, onde foram
obtidos os resultados de ensaios de permeabilidade e identificadas as camadas de solo presentes.
Destacam-se ainda nesta dissertação, os resultados dos ensaios geotécnicos de campo e
laboratório realizados na praia de rejeitos na segunda e na terceira etapa de alteamento.
Os resultados encontrados nos ensaios, dentro de suas limitações, foram considerados
representativos e extrapolados para todas as etapas.
Para se obter conhecimento sobre o provável regime de poropressão e como o fluxo da
barragem se desenvolveu ao longo do tempo, para as diversas etapas, foram reunidos resultados
de instrumentos geotécnicos desde a construção do dique inicial até a operação final. Foi dada
ênfase nos resultados dos instrumentos piezométricos (PZ’s) e indicadores de nível d’água
(INA’s).
Munido das informações coletadas e após a análise dos resultados, foi realizada modelagem
numérica através do software comercial SEEP/w da GEO-STUDIO©. Através das informações
dos parâmetros obtidos dos ensaios e alguns adotados, realizou-se uma avaliação do regime de
fluxo influenciados pela permeabilidade da fundação e dos rejeitos, da existência ou não de
segregação na praia e das etapas de alteamento.
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Num primeiro momento foram realizadas simulações de forma a verificar que parâmetros
exerciam maior influência nos resultados, certificando-se que os parâmetros adotados, devido
a maior incerteza, não seriam os preponderantes para a obtenção do resultado esperado.
Os resultados das simulações numéricas submetidas a diversas condições e parâmetros, foram
comparados com as observações de campo através da piezometria e ensaios geotécnicos, com
o objetivo de se obter um indicativo do comportamento real da Barragem X.
4.1

MODELAGEM NUMÉRICA DA BARRAGEM

4.1.1 DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA
Para a concepção do modelo numérico foi escolhida a seção D posicionada no fundo do vale,
representando o eixo da barragem e apresentando maior altura. O modelo geométrico inicial
concebido para o estudo pode ser visto na figura 4.1, onde são destacados os elementos
principais, tais como as camadas de fundação, o dique inicial, os diques de alteamento e as
camadas de rejeito.

Figura 4.1 – Modelo geométrico da Barragem X.
Na geometria do modelo, a barragem possui uma altura de 70m, partindo da cota 1.085,00 m
na fundação, alcançando a cota 1.155,00 m na crista do aterro do sexto alteamento. A fundação
da barragem se estende da cota 1.085,00 m até a cota 1.045,00 m, totalizando 40,00 m de
profundidade. O comprimento total do modelo é de 608,00 m.
A partir dos desenhos disponibilizados foram realizadas simplificações na região dos tapetes
drenantes construídos nas bases dos alteamentos, onde o excesso de linhas e camadas
dificultaria o processo de análise e seriam pontos de concentração de erro.
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As linhas das camadas de fundação foram simplificadas, não sendo considerado todo o contorno
da topografia, mas sim, uma geometria aproximadamente representativa.
A camada de fundação apesar do avanço das sondagens estarem limitadas em torno de 20m, foi
estendida para 40m no modelo numérico, pois é um fator de influência nas análises já que o
fluxo da fundação é limitado neste espaço. A linha de fundação do dique inicial foi considerada
horizontal na cota 1.085,00 m. A camada do substrato imediatamente abaixo do maciço do
dique inicial foi dividida em vários segmentos de 5m, para permitir o aumento ou diminuição
do comprimento da camada nas análises.
Em relação ao maciço da barragem, os taludes de jusante e montante foram mantidos com
inclinações de projeto, assim como a altura dos diques. Foi necessário realizar ajustes no
posicionamento do maciço de uma etapa de alteamento em relação a outra
Para simplificar a geometria foi convencionado que o vértice da fundação de jusante de uma
etapa de alteamento seria coincidente com o vértice de montante da crista da etapa anterior,
evitando a sobreposição de linhas. Este procedimento aumentou em alguns metros o
comprimento do barramento, mas a diferença foi considerada irrelevante para o estudo.
A inclinação das camadas de rejeito foi considerada igual a 2%. O sistema de drenagem interno
foi considerado de acordo com as dimensões dos projetos, porém, foram desconsideradas as
camadas de transição de brita para areia. O material do filtro e do tapete drenante foi
considerado homogêneo.
4.1.2 DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS
Após a concepção da geometria, na etapa seguinte foram definidos os materiais do modelo.
Além da análise do banco de dados e resultados de sondagens para delimitação das zonas de
cada tipo de material, foram usados os ensaios geotécnicos de campo e laboratório para
obtenção de parâmetros. Os resultados das sondagens realizados na fase preliminar à construção
foram usados para definição do perfil da fundação.
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Num primeiro instante para a fundação, procurou-se reproduzir de forma aproximada o perfil
encontrado nos resultados das sondagens. Foram identificados quatro tipos diferentes de
materiais na fundação: Uma camada de colúvio/aluvião encontrado na superfície do leito do
rio, solo residual de filito silto arenoso, uma camada de solo residual de filito silto argiloso
sobre uma camada de filito alterado fraturado. Sob este último foi considerado para a análise o
maciço rochoso.
Além dos materiais de fundação, se fez presente no modelo o rejeito de minério de ferro
componente do reservatório, os materiais constituintes do dique inicial e dos diques de
alteamento, por último, o material do sistema de drenagem interna formado pelos tapetes
drenantes e filtros verticais.
Foi definido para cada material os parâmetros de condutividade hidráulica, visto que as análises
se restringiram ao estudo de percolação e poropressões. A figura 4.2, ilustra o modelo numérico
inicial, destacando-se as zonas de aplicação de cada material.

Figura 4.2 – Aplicação de material no modelo numérico inicial.
4.1.2.1 PARÂMETROS DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO REJEITO
Devido a variabilidade da condutividade hidráulica do rejeito, não foi definido um valor único
que representasse o material, foi considerada uma faixa de valores determinados através de
métodos diretos e indiretos.
Através dos vários ensaios de granulometria disponíveis foi estimada, de forma indireta, a
permeabilidade das amostras deformadas de rejeito coletadas na praia do alteamento 3. A
condutividade hidráulica foi estimada através das relações propostas por HAZEN (1930) e
AMER e AWARD (1974), conforme apresentado na tabela 3.3.
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Além dos valores calculados indiretamente através das curvas granulométricas, foram
considerados os ensaios de permeabilidade in situ, realizados na praia de rejeito do alteamento
2.
A tabela 4.1 apresenta os resultados de condutividade hidráulica obtidos para o rejeito. A média
dos resultados obtidos pela relação de HAZEN (1930) indicou o menor valor de permeabilidade
e foi definido como limite inferior da faixa. A média dos resultados obtidos pela fórmula
proposta por AMER e AWARD (1974) indicaram permeabilidade mais alta em comparação
com os demais resultados e foi usada então como limite superior da faixa de variação da
condutividade hidráulica. Os testes de permeabilidade in situ, forneceram valores de
condutividade intermediários em relação aos valores encontrados para os métodos indiretos.
Tabela 4.1 – Faixa de variação da permeabilidade dos rejeitos.

De acordo com a definição do rejeito no modelo numérico como material saturado/não saturado
para o estudo da linha freática, outros parâmetros de condutividade hidráulica, como teor de
umidade volumétrico (Θ), função condutividade hidráulica k=f(Θ) e curva característica de
sucção foram necessários.
No presente trabalho, o teor de umidade volumétrico foi aproximado através do valor da
porosidade. Os valores de porosidade foram estimados indiretamente a partir dos resultados de
outros índices obtidos de amostras indeformadas coletadas na praia do segundo alteamento,
como a densidade dos grãos, peso específico natural e índice de vazios. O teor de umidade
volumétrico para um grau de saturação de 100% foi considerado igual ao valor da porosidade
médio. A tabela 4.2 apresenta os valores obtidos para a porosidade.
Tabela 4.2 – Resultado da porosidade média dos rejeitos (Modificado relatório de ensaios
Vale S.A).
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O aplicativo SEEP/w utilizado para as análises oferece diversos métodos para obtenção da
curva de retenção de água no solo. Como exemplo, AUBERTIN et al. (2003) que é uma
modificação do método proposto por KOVACS (1981), método baseado no tamanho das
partículas. Também estão disponíveis os métodos propostos por FREDLUND e XING (1994),
VAN GENUCHTEN (1980) e outros.
Além dos métodos citados, o programa oferece uma série de curvas típicas, para diferentes tipos
de materiais. Conforme os ensaios de granulometria realizados, o rejeito de minério de ferro do
reservatório pode ser classificado como uma areia siltosa. Optou-se então por utilizar a curva
característica de sucção disponível para esse tipo de material como representante do rejeito.
Conforme apresentado por REZENDE (2013) a curva disponível no software apresentou
comportamento semelhante ao encontrado por REGEO (1999) para um rejeito de minério de
ferro areno siltoso. A figura 4.3 apresenta as diversas curvas de retenção de água no solo para
os diversos tipos de materiais.

Figura 4.3 – Curvas de retenção de água típicas para diversos materiais (GEO-SLOPE
(2015)).
O teor de umidade volumétrico residual para a função que representa o rejeito foi obtido no
programa SEEP/W, conforme apresentado na figura 4.4.
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Figura 4.4 – Teor de umidade volumétrico residual do rejeito.
4.1.2.2 PARÂMETROS DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO DIQUE INICIAL E
DIQUES DE ALTEAMENTO
De acordo com as informações dos relatórios de projeto disponibilizados, o dique inicial e os
subsequentes diques de alteamento foram construídos com material silto argiloso. Definido
como material permeabilidade constante no modelo numérico, foi considerado para a
permeabilidade saturada horizontal valor igual a kh=2,97x10-8m/s. Por se tratar de material
compactado sugerindo que a permeabilidade é maior na horizontal em relação a vertical,
adotou-se anisotropia kv/kh igual a 0,2.
Para o teor de umidade volumétrico foi adotado valor igual a 0,2 m³/m³, este parâmetro não
exerce grande influência nos resultados, conforme foi verificado nas análises. Foram realizados
testes, variando o parâmetro com os seguintes valores: 0,0 m³/m³, 0,5 m³/m³ e 1 m³/m³, não
sendo identificada influência nos resultados.
4.1.2.3 PARÂMETROS DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO TAPETE
DRENANTE E FILTRO VERTICAL
Os materiais do sistema de drenagem interno foram definidos com permeabilidade constante.
Construído com material arenoso, a permeabilidade saturada horizontal foi considerada igual a
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kh=1x10-5m/s. Não foi considerada anisotropia e o teor de umidade volumétrico foi adotado
com um valor de 0,4 m³/m³.
4.1.2.4 PARÂMETROS DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DA FUNDAÇÃO
Conforme apresentado no capítulo 3, foram encontrados na fundação da barragem quatro tipos
de materiais. Para as análises numéricas todos foram definidos com permeabilidade constante.
Foram realizados ensaios de permeabilidade em furos de sondagem nas camadas de solo
residual de filito silto arenoso e na camada de rocha fraturada de filito.
Como não foi realizado ensaio de permeabilidade na camada de solo residual silto argiloso,
adotou-se uma faixa de variação de 1x10-5 a 1,5x10-8 m/s, baseado nos resultados dos ensaios
de permeabilidade das camadas circundantes.
Não foi considerada anisotropia para as camadas de fundação, a mesma permeabilidade foi
considerada para a direção horizontal e vertical.
O teor de umidade volumétrico foi adotado para as camadas de rocha alterada fraturada, solo
residual silto arenoso e solo residual silto argiloso, com valores de 0,3m³/m³, 0,3m³/m³ e
0,2m³/m³ respectivamente.
Além do solo residual de filito, foi identificada a presença de uma camada de aluvião/colúvio.
A camada foi descrita nas sondagens como material arenoso com presença de pedregulhos. Para
este material foi considerada uma faixa para a permeabilidade horizontal de 1x10-4m/s a 1x105

m/s. Não foi considerada anisotropia. O teor de umidade volumétrico foi adotado igual a

0,3m³/m³.
4.1.3 CONDIÇÕES DE CONTORNO
Para elaboração das análises numéricas foi definido que o regime de fluxo ocorre em estado
permanente. Não há mudança no estado do modelo ao longo do tempo, apesar de ser conhecido
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que as barragens de rejeito são dinâmicas e sofrem alterações a todo momento durante a
operação.
Este tipo de análise não considera quanto tempo o estado leva para ocorrer, tão pouco quanto
tempo as condições de fluxo e poropressão permanecerão nesse estado. A simulação numérica
mostrará o regime de fluxo e poropressão para uma determinada condição de contorno.
As condições de contorno aplicadas ao modelo foram definidas conforme o nível d’água
operacional do reservatório no sexto alteamento. Foi considerado um comprimento de praia de
180,00m. A elevação do nível d’água no pé da barragem, foi posicionada na cota de fundação
(1.085,00 m). O nível d’água do reservatório foi convencionado na cota 1.149,00 m.
A aplicação das condições de contorno no modelo pode ser vista nas figuras 4.5 e 4.6
respectivamente para o nível d’água a jusante e a montante.
Além das análises considerando a barragem no nível do sexto alteamento, foi realizada uma
análise da influência das etapas de alteamento no regime de fluxo. Para este estudo
especificamente, a condição de contorno referente ao nível d’água do reservatório, sofreu
variação conforme a etapa de alteamento.

Figura 4.5 – Condição de contorno – NA de Saída.
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Figura 4.6 – Condição de contorno – NA do Reservatório.
4.1.4 ANÁLISES NUMÉRICAS REALIZADAS NA BARRAGEM X
Durante o estudo foram conduzidas diversas análises numéricas utilizando o método de
elementos finitos. Conforme mencionado, foi considerado regime de fluxo permanente. A
barragem foi analisada principalmente para o período pós construção da sexta etapa de
alteamento.
Partindo-se de uma análise numérica inicial, onde optou-se pela reprodução aproximada do
perfil de fundação encontrado nos boletins de sondagem e utilização dos parâmetros hidráulicos
médios. Realizou-se uma série de simulações com diferentes condições e variação dos
parâmetros para observância da influência destes no desenvolvimento da rede de fluxo e
geração dos campos de poropressão.
As condições do modelo assim como os parâmetros hidráulicos foram modificados de uma
análise numérica para outra, considerando a possível faixa de ocorrência conforme apresentado
no item 4.1.2.
Inicialmente foi considerada a influência da permeabilidade das camadas da fundação.
Conforme apresentado por MARTIN (2004), a relação entre a permeabilidade do rejeito e da
fundação exerce importante influência no regime de fluxo de uma barragem de rejeito alteada
de montante. Após várias simulações numéricas, os parâmetros hidráulicos da fundação foram
fixados e a condutividade hidráulica do rejeito foi variada para observação do seu impacto nas
condições de fluxo.
Outro fator de influência no regime de fluxo, a segregação das partículas foi simulada de acordo
com as teorias propostas de segregação quanto ao tamanho e densidade dos grãos.
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Por fim, foi considerada uma análise observando a influência dos alteamentos. Nesta simulação
foi incluído o fator tempo, onde adotou-se para cada etapa um período de construção de 1 ano.
Cada nova etapa considerada na análise, foi vinculada ao resultado do ensaio da etapa anterior.
Apesar de incluído o fator tempo e da vinculação entre as análises, ainda foi considerado o
regime de fluxo permanente.
4.1.4.1 ANÁLISE NUMÉRICA INICIAL DE REFERÊNCIA
Considerada como ponto de partida, a análise numérica inicial de referência denominada
Condição 1, foi concebida considerando os parâmetros hidráulicos médios das faixas de
variação como pode ser visto na tabela 4.3.
Tabela 4.3 – Parâmetros do modelo numérico – Condição 1.

Além dos parâmetros médios foi considerada para esta simulação numérica, perfil de fundação
semelhante ao encontrado nos perfis de sondagem. A figura 4.8 representa o modelo numérico
da Condição 1.

Figura 4.8 – Modelo numérico – Condição 1.
A partir desta simulação puderam ser modificados os parâmetros hidráulicos e o comprimento
da camada de solo de aluvião/colúvio presente na base do dique inicial.
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4.1.4.2 INFLUÊNCIA DA PERMEABILIDADE DA FUNDAÇÃO NO REGIME DE
FLUXO DA BARRAGEM
Partindo da análise da condição 1, foram realizadas modificações nos parâmetros e na
configuração das camadas. Neste item serão apresentadas as simulações numéricas que
consideraram a influência da permeabilidade da fundação no regime de fluxo da barragem.
Na tabela 4.4 é mostrado um resumo dos parâmetros hidráulicos utilizados assim como a
configuração das camadas de fundação. É apresentada na tabela uma descrição breve das
condições da simulação, o modelo de origem, os parâmetros hidráulicos e uma figura com a
configuração do modelo numérico.
Uma variação realizada no modelo considerou o aumento da faixa da camada de
aluvião/colúvio presente na base do dique inicial. A camada foi estendida sob o maciço de
jusante nas condições 2 e 7. Na condição 3 a camada foi estendida sob o maciço de montante.
Tabela 4.4 – Quadro resumo dos parâmetros e variações das condições 1 a 7.
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As figuras 4.9 e 4.10, ilustram respectivamente o modelo das condições 2 e 7 e o modelo da
condição 3.

Figura 4.9 – Modelo numérico – Condição 2 e 7.

Figura 4.10 – Modelo Numérico – Condição 3.
Além da variação do comprimento da faixa, o valor da permeabilidade da camada de
aluvião/colúvio foi definido como 1,00x10-5m/s nas condições de 1 a 6 e 1,00x10-4m/s na
condição 7.
Outro parâmetro variado foi a permeabilidade da camada de solo residual de filito silto argiloso.
Como não foi realizado ensaio de permeabilidade nesta camada, os valores foram adotados
conforme a permeabilidade das camadas adjacentes, variando de 1,50x10-5m/s na condição 4 a
1,50x10-8m/s na condição 6.
4.1.4.3 INFLUÊNCIA DA PERMEABILIDADE DO REJEITO NO REGIME DE FLUXO
DA BARRAGEM

131

Depois de variada a permeabilidade das camadas de fundação, foram realizadas simulações
numéricas considerando a faixa de variação da permeabilidade dos rejeitos, que representa
outro fator de influência no regime de fluxo.
Conforme apresentado foi obtida uma faixa de valores para a condutividade dos rejeitos. Nas
análises realizadas nas condições de 1 a 7 foi considerado o valor médio igual a 5,30x10-6 m/s.
Nas condições 8 e 9 os valores da permeabilidade do rejeito foram alternados entre os limites
inferior e superior da faixa de variação. A tabela 4.5 apresenta os parâmetros e a configuração
do modelo numérico.
Tabela 4.5 – Parâmetros do modelo numérico – Condição 8 e 9.

4.1.4.4 INFLUÊNCIA DA SEGREGAÇÃO DAS PARTÍCULAS DO RESERVATÓRIO
NO REGIME DE FLUXO
Como apresentado por VICK (1990), a segregação da praia de rejeitos exerce fundamental
influência no regime de fluxo, apresentando benefícios quando a porção mais permeável
(material grosseiro) é depositada próximo ao maciço de contenção e a porção mais fina é
decantada no lago. SANTOS (2004) estudando a influência do teor de ferro na condutividade
hidráulica de um rejeito de minério de ferro, encontrou para o reservatório um padrão diferente
de segregação, onde o fator preponderante seria o peso específico das partículas e não o
tamanho.
Para cada padrão de segregação de partículas foram consideradas duas situações. A primeira
delas, considerou a possível ocorrência de segregação hidráulica apenas nas cotas acima do
terceiro alteamento, quando se iniciou a operação da praia de rejeitos acima do nível d’água. A
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segunda situação, considerou a ocorrência de segregação granulométrica desde o início da
disposição no dique de partida, envolvendo todo o reservatório.
Os modelos numéricos das condições 10 e 11, consideraram que a segregação ocorre
essencialmente pelo tamanho das partículas, portanto, o material mais grosseiro de
permeabilidade mais alta foi posicionado próximo ao barramento, foi considerada
permeabilidade mais baixa na porção do lago de decantação e a permeabilidade intermediária
na porção média do reservatório. Os valores da permeabilidade para cada seção do reservatório
foram aqueles definidos na faixa de variação da permeabilidade dos rejeitos, os parâmetros
hidráulicos podem ser vistos na tabela 4.6.
Tabela 4.6 – Parâmetros do modelo numérico – Condição 10 a 13.

Os modelos das condições 10 e 11 para a segregação dos rejeitos pelo tamanho das partículas
são apresentados nas figuras 4.11 e 4.12. Nota-se que a segregação consoante a condição 10
ocorre apenas a partir do terceiro alteamento, diferente da condição 11 que ocorre em todo o
reservatório.

Figura 4.11 – Modelo numérico – Condição 10.
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Figura 4.12 – Modelo numérico – Condição 11.
Para a consideração da segregação de rejeito comandada pela densidade dos grãos,
considerando que as partículas constituintes de ferro são mais pesadas e mais finas que as
partículas de sílica, foi adotado que o rejeito depositado próximo ao barramento continha
condutividade hidráulica igual ao valor médio da faixa. A porção referente ao lago de
decantação foi mantida com a permeabilidade referente ao limite inferior, referente a partículas
finas e a porção intermediária do reservatório recebeu a permeabilidade do limite de maior
permeabilidade (partículas grosseiras).
Os modelos numéricos das condições 12 e 13 são apresentados nas figuras 4.13 e 4.14.

Figura 4.13 – Modelo numérico – Condição 12.
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Figura 4.14 – Modelo numérico – Condição 13.
4.1.4.5 INFLUÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DOS ALTEAMENTOS NO
DESENVOLVIMENTO DO FLUXO DA BARRAGEM
Como a barragem de rejeitos está em constante modificação, o enchimento do reservatório com
a disposição de rejeitos é um processo contínuo e dinâmico. Baseado nisto, foi realizada uma
análise considerando a influência das etapas de alteamento no regime de fluxo e poropressões.
O resultado de cada etapa de alteamento foi usado como ponto de partida para a etapa seguinte.
Numa análise inicial, foi considerada apenas a construção do dique inicial com o nível d’água
na cota de fundação, como pode ser visto na figura 4.15.

Figura 4.15 – Modelo numérico condição 14 - Etapa 0.
A simulação numérica inicial chamada de Etapa 0, foi usada apenas para servir de fonte de
resultados para a etapa seguinte, onde foi considerado o início do lançamento dos rejeitos.
Para o dique inicial e os três primeiros alteamentos, foi considerado lançamento de rejeito
submerso, onde a cota do nível d’água foi convencionada igual ou maior que a cota dos rejeitos.
A partir do quarto alteamento passou-se a considerar uma praia de rejeitos sobre o nível d’água
de comprimento igual a 180,00m.
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A figura 4.16 ilustra a primeira etapa da análise, onde já é possível observar uma camada de
lançamento de rejeito.

Figura 4.16 – Modelo numérico condição 14 - Etapa 1.
Para cada etapa de enchimento do reservatório foi considerado um período de tempo igual a 1
ano, representando aproximadamente a cronologia de alteamento real da barragem. A tabela
4.7 apresenta os valores da cota do reservatório e da cota do rejeito para cada etapa analisada.
Destaca-se que a cota do nível d’água representa a condição de contorno referente ao
reservatório.
Tabela 4.7 – Etapas de enchimento do reservatório da Barragem.

Como ilustração são apresentadas nas figuras 4.17 e 4.18 os modelos correspondentes a etapa
2 e 5 respectivamente, relacionas as etapas de construção do primeiro e do quarto alteamento.
Os modelos correspondentes a todas as etapas consideradas podem ser encontrados na tabela
4.8, onde também são apresentados os parâmetros hidráulicos utilizados.

Figura 4.17 – Modelo numérico regime transiente – Condição 14 - Etapa 2.
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Figura 4.18 – Modelo numérico regime transiente – Condição 14 - Etapa 5.
Os parâmetros de condutividade hidráulica dos materiais utilizados foram aqueles aplicados na
análise da condição 7, de acordo com a tabela 4.4 já apresentada.
Tabela 4.8 – Parâmetros do modelo numérico – Condição 14.
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5

RESULTADOS DAS ANÁLISES NUMÉRICAS REALIZADAS NA BARRAGEM X

Os resultados das principais análises numéricas descritas no capítulo anterior são apresentados
neste, considerando diversas condições dos modelos numéricos. Os resultados das análises
numéricas podem ser encontrados no apêndice E.
5.1

RESULTADOS DA INFLUÊNCIA DA PERMEABILIDADE DA FUNDAÇÃO NO
REGIME DE FLUXO DA BARRAGEM

5.1.1 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 1
Como mencionado, o modelo numérico inicial foi configurado com a condutividade hidráulica
média para o rejeito (5,30x10-6m/s) e representa o perfil de fundação mais próximo dos perfis
de sondagem. O resultado do modelo numérico da condição 1 é apresentado na figura 5.1.

Figura 5.1 – Resultado análise numérica – Condição 1.
Analisando o resultado encontrado é possível observar o desenvolvimento da linha freática
através do reservatório encaixando na fundação do alteamento 1. Alcançando o maciço do dique
inicial sofre uma perda de carga acentuada na porção de montante, passando pelo filtro e
alcançando o pé da barragem. Observa-se que o tapete drenante para esta condição 1 permanece
totalmente afogado assim como parte do maciço de jusante.
Ainda na figura 5.1 são apresentados os valores das isolinhas de poropressão em kPa. A partir
da linha freática, onde a carga piezométrica é igual a zero, a poropressão aumenta em direção a
fundação conforme o aumento da profundidade, chegando a um valor igual a 800kPa na camada
mais profunda da fundação.
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As linhas de fluxo se apresentam em formato aproximado de S. Seguem do reservatório em
direção a barragem, se tornando aproximadamente verticalizadas quando se aproximam da
camada de filito alterado fraturado da fundação.
É possível notar através do gradiente que o fluxo perde velocidade na camada de solo residual
silto arenoso da fundação, assim como à medida que se aproxima do maciço da barragem. Em
contrapartida sofre um acréscimo de velocidade ao alcançar as camadas mais permeáveis da
fundação e do tapete drenante no dique de partida. Na figura 5.2, é possível observar a rede de
fluxo.

Figura 5.2 – rede de fluxo – Condição 1.
Diante dos resultados foram traçados dois perfis de poropressão, o primeiro deles posicionado
numa seção do alteamento 5, como é mostrado na figura 5.3 e um segundo posicionado na seção
do alteamento 1 (figura 5.4).

Figura 5.3 – Seção de poropressão alteamento 5 – Condição 1.

Figura 5.4 – Seção de poropressão alteamento 1 – Condição 1.
Os resultados dos perfis de pressão neutra são apresentados nas figuras 5.5 e 5.6.
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Figura 5.5 – Resultado perfil de poropressão – Condição 1 – Seção alteamento 5.

Figura 5.6 – Resultado perfil de poropressão – Condição 1 – Seção alteamento 1.
O perfil de poropressão da seção do alteamento 5 apresenta curva aproximadamente linear em
profundidade. Na cota 1.090,00 m próximo à fundação, a curva sofre um leve desvio na
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inclinação devido a mudança na direção e velocidade do fluxo. Na região não saturada do
reservatório e do maciço, foram verificadas pressões negativas.
No gráfico do perfil de poropressão do alteamento 1, é verificado trecho de medidas de
poropressões negativas na porção não saturada do maciço do alteamento. A partir da linha
freática no trecho do reservatório de rejeitos, as cargas piezométricas seguem um aumento
progressivo aproximadamente linear até alcançar a interface com o maciço do dique inicial.
Neste trecho foram verificadas poropressões médias em torno de 110kPa ao longo do maciço.
Analisando o gradiente de fluxo é possível verificar que nesta região a direção do fluxo está
verticalizada em direção a fundação, fazendo com que os níveis de pressão permaneçam
constante, com o aumento da profundidade. As poropressões se mantém aproximadamente
constantes até a cota 1.085,00 m. Passando o dique inicial as cargas piezométricas voltam a
apresentar incrementos progressivos de acordo com o aumento da profundidade.

5.1.2 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 3
Na análise da condição 3 foi considerado o trecho de aluvião/colúvio da fundação sob o aterro
de montante do dique inicial. O resultado é apresentado na figura 5.7.

Figura 5.7 – Resultado da análise numérica – Condição 3.
Nesta configuração notou-se que a linha freática não encaixou na fundação do alteamento 1.
Devido ao aumento da permeabilidade da fundação no trecho de montante do dique inicial a
freática perdeu carga no reservatório passando a alguns metros da fundação do maciço do
alteamento 1.

141

No maciço de jusante do dique de partida, observou-se comportamento semelhante ao
encontrado na condição 1, com o tapete drenante afogado e a linha freática passando na altura
média do aterro.
Comparando com a condição 2, a condição 3 apresenta perfil de poropressão semelhante na
seção do alteamento 5, com valores de carga piezométrica menores conforme apresentado na
figura 5.8.
Na seção do alteamento 1 houve uma mudança no perfil de poropressão. Não foi observado o
patamar de pressões aproximadamente constantes no maciço do dique inicial. O resultado do
perfil de poropressão na seção do alteamento 1 é apresentado na figura 5.9.

Figura 5.8 – Resultado perfil de poropressão – Condição 3 – Seção alteamento 5.

Figura 5.9 – Resultado perfil de poropressão – Condição 3 – Seção alteamento 1.
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5.1.3 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 7
Para a análise da condição 7 aumentou-se a permeabilidade da camada de aluvião/colúvio
depositada no leito do rio e esta foi considerada sob o talude de jusante, conforme condição 2.
A permeabilidade na camada foi majorada na condição 7 para valor igual a 1,00x10-4 m/s. O
resultado é mostrado na figura 5.10.

Figura 5.10 – Resultado da análise numérica – Condição 7.
Como observado, a linha freática é rebaixada em relação a condição 6, passando pelo maciço
do alteamento 1 e encaixando na fundação. Observa-se uma perda de carga na região do dique
de partida, fazendo com que o fluxo ocorra através do tapete drenante na porção de jusante.
O resultado mostra que o gradiente de velocidade em geral foi maior, como observado no
reservatório nas camadas de fundação e no sistema de drenagem.
Analisando os perfis de carga piezométrica, é possível verificar que na seção do alteamento 5,
os valores encontrados só ficaram abaixo da análise da condição 6. Para a seção do alteamento
1 os valores do segundo trecho linear da curva apresentaram cargas menores de poropressão
em comparação com as demais análises. Além disso, nota-se que ao invés de apresentar um
patamar de cargas constantes na porção do maciço do dique inicial, as poropressões sofrem um
decréscimo, voltando a ganhar incrementos progressivos nas camadas fundação. O resultado
dos perfis para as seções do alteamento 5 e 1 são apresentadas nas figuras 5.11 e 5.12.
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Figura 5.11 – Resultado perfil de poropressão – Condição 7 – Seção alteamento 5.

Figura 5.12 – Resultado perfil de poropressão – Condição 7 – Seção alteamento 1.
Os perfis de poropressão encontrados nas análises numéricas apresentaram curvas semelhantes.
Para os perfis da seção do alteamento 5, a condição 6 apresentou os valores mais altos de
poropressão. As curvas mostraram comportamento aproximadamente linear, incrementando os
valores de carga piezométrica conforme o aumento da profundidade.
Os perfis de poropressão traçados na seção do alteamento 1 também apresentaram resultados
próximos. A exceção ocorreu no perfil da condição 3, onde não foi observado patamar de
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poropressão constante ao longo do maciço do dique inicial. Foi encontrada curva
aproximadamente linear ao longo da profundidade.
Os perfis podem ser analisados nas figuras 5.13 e 5.14 respectivamente para as seções do
alteamento 5 e alteamento 1.

Figura 5.13 – Perfil de poropressão – Alteamento 5.

Figura 5.14 – Perfil de poropressão – Alteamento 1.
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5.2

RESULTADO DA INFLUÊNCIA DA PERMEABILIDADE DO REJEITO NO
REGIME DE FLUXO DA BARRAGEM

5.2.1 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 8
Dentro dos valores da faixa de permeabilidade do rejeito, até a condição 7 foi adotado o valor
médio (5,30x10-6m/s). Para o estudo da condição 8 a permeabilidade dos rejeitos foi
considerada no limite superior da faixa (1,01x10-5m/s). O resultado pode ser visto na figura
5.15.

Figura 5.15 – Resultado da análise numérica – Condição 8.
Com a permeabilidade alta, o fluxo ocorre livremente no reservatório sem perda de carga,
resultando numa surgência no maciço do 4º alteamento. É observado que o gradiente de
velocidade é baixo em toda região do reservatório e da fundação.
Devido ao aumento da saturação em toda região do reservatório, o perfil de poropressão
apresentou valores altos, conforme apresentando na figura 5.16.

Figura 5.16 – Resultado perfil de poropressão – Condição 8 – Seção alteamento 5.
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5.2.2 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 9
Para a análise da condição 9 foi considerado para a permeabilidade do rejeito o limite inferior
da faixa (5,31x10-7 m/s). O resultado é apresentado na figura 5.17.

Figura 5.17 – Resultado da análise numérica – Condição 9.
Observou-se comportamento oposto ao visto na condição 8, como a permeabilidade do rejeito
é menor, o fluxo encontra mais resistência resultando consequentemente na perda de carga ao
longo do reservatório. A linha freática encontra o barramento praticamente no pé do talude de
montante do dique de partida e o fluxo ocorre essencialmente pela fundação neste trecho.
A consequência da maior perda de carga ao longo do reservatório é a geração de valores mais
baixos de poropressão. Pode-se analisar na figura 5.18 o perfil de poropressão na seção do
alteamento 1.

Figura 5.18 – Resultado perfil de poropressão – Condição 9 – Seção Alteamento 1.
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5.3

RESULTADO DA INFLUÊNCIA DA SEGREGAÇÃO DAS PARTÍCULAS NO
REGIME DE FLUXO

5.3.1 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 10
Foi simulado no reservatório o desenvolvimento do regime de fluxo sob a influência da
segregação das partículas. A condição 10 simula o fluxo através de uma praia segregada
segundo o regime proposto por Vick (1990) ocorrendo a partir do terceiro alteamento. O
resultado da análise é apresentado na figura 5.19.

Figura 5.19 – Resultado da análise numérica – Condição 10.
O resultado da condição 10 mostra que a segregação do reservatório segundo o modelo proposto
por Vick (1990), favorece o rebaixamento da freática na região do reservatório, influenciando
na redução dos níveis de poropressão. Apesar de uma maior perda de carga na região do
reservatório, a segregação não reduziu significativamente as pressões piezométricas na região
do barramento. O perfil de poropressão na seção do alteamento 5 é apresentado na figura 5.20.
Os valores das cargas piezométricas são compatíveis com aqueles verificados nas condições
2,3 e 4.

Figura 5.20 – Resultado perfil de poropressão – Condição 10 – Seção alteamento 5.
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5.3.2 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 11
Além da segregação a partir do terceiro alteamento, foi considerada segregação na totalidade
do reservatório. O modelo de segregação das partículas segundo o modelo proposto por VICK
(1990) é apresentado na figura 5.21.

Figura 5.21 – Resultado da análise numérica – Condição 11.
Confirmando a tendência encontrada para a condição 10, a segregação englobando todo o
reservatório se mostra ainda mais favorável ao rebaixamento da freática.
Os níveis de poropressão são reduzidos em todas as regiões do reservatório e da barragem.
Nota-se que a perda de carga no maciço do dique inicial se dá ainda na porção de montante,
com o fluxo seguindo através do tapete drenante até a saída no pé de jusante da barragem.
5.3.3 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 12
Outra simulação numérica considerou a segregação da praia de acordo com modelo verificado
por SANTOS (2004), o resultado da análise é mostrado na figura 5.22.

Figura 5.22 – Resultado da análise numérica – Condição 12.
A segregação segundo o modelo encontrado por SANTOS (2004) mostra uma elevação da
freática no reservatório por motivo semelhante ao encontrado na condição 8. O fluxo passa
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livremente na porção de rejeito mais permeável sem perda de carga, causando surgência no pé
do talude do alteamento 1.
5.3.4 RESULTADO DA ANÁLISE NUMÉRICA DA CONDIÇÃO 13
O resultado do modelo encontrado por SANTOS (2004), para segregação da praia inteira, pode
ser encontrado na figura 5.23.

Figura 5.23 – Resultado da análise numérica – Condição 13.
Os resultados se mostraram mais favoráveis à redução da freática na região do reservatório. Foi
verificado que na porção intermediária do reservatório (permeabilidade alta) o gradiente de
velocidade aumentou.
5.4

RESULTADO DA INFLUÊNCIA DAS ETAPAS DE ALTEAMENTO NO REGIME
DE FLUXO DA BARRAGEM

Uma das análises realizadas na Barragem X considerou a influência das etapas de alteamento
no desenvolvimento da rede de fluxo e na geração das poropressões. Conforme a operação da
barragem, as primeiras etapas foram consideradas com o reservatório de rejeito submerso e a
partir do quarto alteamento, foi considerado comprimento de praia acima do nível d’água de
180,00m.
A seguir nas figuras 5.24, 5.25 e 5.26, são apresentados os resultados das três primeiras etapas
de alteamento, onde foi considerada disposição de rejeito submerso. Observa-se que o
reservatório permanece saturado em todas as etapas. A linha freática se desenvolve na margem
da fundação do barramento de dada etapa, perdendo carga através do maciço. É possível
verificar que a freática toca o talude de jusante no pé do alteamento 1 na etapa 4.
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Figura 5.24 – Resultado análise numérica – Condição 14 – Etapa 2.

Figura 5.25 – Resultado análise numérica – Condição 14 – Etapa 3.

Figura 5.26 – Resultado análise numérica – Condição 14 – Etapa 4.
O enchimento do reservatório faz com que as poropressões aumentem. Para verificação da
influência dos alteamentos na geração das poropressões, foram definidos pontos que
funcionaram como piezômetros para o monitoramento das cargas ao longo do tempo. A figura
5.27 mostra o resultado das poropressões desde a etapa 0 até a construção da etapa 4 no modelo
numérico. Verificou-se a partir da etapa 2, aumento de pressão causada pela elevação da cota
do reservatório, tanto na fundação sob o dique inicial, como nas bases dos alteamentos 1 e 2.

Figura 5.27 – Geração de poropressão – Etapa 0 a Etapa 4.
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A partir da etapa 5, na construção do alteamento 4, passou-se a considerar na análise um
comprimento de praia sobre o nível d’água de 180,00 m. No resultado apresentado na figura
5.28 é possível verificar que a partir deste momento, as poropressões no reservatório e na região
do barramento são dissipados.

Figura 5.28 – Resultado análise numérica – Condição 14 – Etapa 5.
O desenvolvimento das pressões neutras até a etapa 5 (Alteamento 4) é apresentado na figura
5.29. É possível observar graficamente a redução da poropressão nos pontos monitorados.

Figura 5.29 – Geração de Poropressão – Etapa 0 a Etapa 5.
Os resultados das etapas 6 e 7, referente a construção dos alteamentos 5 e 6, são apresentados
nas figuras 5.30 e 5.31.

Figura 5.30 – Resultado análise numérica – Condição 14 – Etapa 6.
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Figura 5.31 – Resultado análise numérica – Condição 14 – Etapa 7.
A figura 5.32 apresenta o resultado das poropressões até a etapa 7. Como demonstrado, a
construção de novas etapas de alteamento e consequente elevação da cota do reservatório,
resultaram no aumento das cargas piezométricas. Destaca-se que as poropressões ao final da
construção do alteamento 6, permaneceram abaixo da carga medida ao final da construção do
alteamento 3, onde ainda era considerada a inexistência da praia de rejeitos.

Figura 5.32 – Geração de poropressão – Etapa 0 a Etapa 7.
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6

AVALIAÇÃO DAS ANÁLISES NUMÉRICAS A PARTIR DA COMPARAÇÃO COM
AS OBSERVAÇÕES DE CAMPO

Neste capítulo são apresentadas comparações entre as observações de campo e os resultados
encontrados no modelo numérico.
6.1

COMPARAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO COM A INSTRUMENTAÇÃO
PIEZOMÉTRICA

6.1.1 POROPRESSÃO INFLUENCIADA PELA PERMEABILIDADE DA FUNDAÇÃO
A comparação entre a poropressão encontrada no modelo numérico e a instrumentação instalada
foi realizada através da elevação piezométrica (cota em metro). As cargas piezométricas dos
modelos numéricos foram obtidas em pontos equivalentes a instalação dos instrumentos da
barragem. Os dados de leitura da instrumentação de campo consideradas na comparação foram
as elevações piezométricas referentes a setembro/2014.
Obtidos os resultados, foram calculadas as diferenças das elevações piezométricas do modelo
numérico em relação as observações de campo. Para cada simulação, a partir das diferenças de
cada ponto de monitoramento, foi calculada uma média referente as diferenças encontradas em
cada modelo numérico. Diante das médias das diferenças, foi possível obter um índice
indicativo de qual modelo numérico mais se aproximou das observações de campo, quanto
menor a médias das diferenças mais próximos estariam os resultados.
A tabela 6.1 apresenta os resultados das diferenças de cota da elevação piezométrica entre o
modelo numérico e a instrumentação paras as condições de 1 a 7. É apresentada ainda a média
das diferenças para cada simulação e as diferenças máximas e mínimas encontradas entre os
resultados. As células em cinza representam os valores que mais se afastaram do valor
encontrado na instrumentação de campo e as células em amarelo representam os valores que
mais se aproximaram.
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Tabela 6.1 – Resultados da comparação entre os modelos numéricos das condições de 1 a 7
com a instrumentação piezométrica.

Analisando o resultado da média das diferenças para cada modelo numérico, pode-se afirmar
que a condição 7 foi a que apresentou menor média, com um resultado de 3,8m de diferença
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média. Foi a condição que mais se aproximou dos valores de campo. Por outro lado, a maior
média das diferenças foi de 12,2m, resultado encontrado na condição 3.
As médias das diferenças indicam de forma geral as análises que mais ou menos se
aproximaram das observações de campo. Nota-se que o modelo de melhor resultado (condição
7) não converge em todos os pontos. Desconsiderando o resultado do PZ 52 que apresenta
leituras inconsistentes na instrumentação de campo, o PZ03 apresentou diferença de 6,79m
entre a instrumentação e o modelo numérico, o que não pode ser considerado resultado
convergente, apesar de ser o resultado mais próximo entre todas as análises.
Em relação ao pior resultado, a condição 3 apresentou quase unanimidade, obtendo as maiores
diferenças em quase todos os pontos de comparação entre os instrumentos e o modelo numérico.
A comparação entre a elevação piezométrica da condição 7 com a instrumentação de campo é
apresentada na tabela 6.2. Observando-se pontualmente os resultados pode ser visto que no
modelo numérico, os instrumentos PZ’s 81, 82, 83 e 84 instalados na mesma seção do
alteamento 5, mostraram elevação piezométrica próxima a 1.124,00 m, sugerindo que as
medidas de poropressão são hidrostáticas. Na instrumentação de campo há uma perda de carga
em profundidade sugerindo um fluxo verticalizado em direção a fundação.
Para a porção intermediária do reservatório, que vai do maciço do alteamento 5 ao maciço do
alteamento 3, foram encontrados os resultados mais próximos. As diferenças variaram de 0,4m
para o PZ 80 a 2,13m para o PZ 64. Uma exceção foi observada na diferença do PZ 52, de
8,57m, mas conforme os resultados da instrumentação este é um instrumento que apresenta
resultados inconsistentes.
Em relação aos instrumentos instalados na fundação, os sensores de campo apresentam uma
perda de carga entre os sensores a montante e a jusante do dique inicial. A perda de carga não
foi observada no modelo numérico, que pode ser explicado pela condição de contorno que fixa
a elevação piezométrica de saída na cota 1.085,00 m, além da camada de aluvião/colúvio na
base do maciço, que faz com que o fluxo caminhe por ela, devido a maior permeabilidade.
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Tabela 6.2 – Comparação das elevações piezométricas da Condição 7.

É apresentado na figura 6.1 as elevações piezométricas da instrumentação de campo e das
análises numéricas. Inicialmente observa-se a dispersão dos resultados, que chegam a até 40 m
de coluna d’água, demonstrando a grande influência dos parâmetros nos resultados. Pode ser
visto que a maioria dos resultados das análises numéricas apresentaram elevação piezométrica
abaixo das observadas na instrumentação de campo para todo o trecho do reservatório.
Comportamento oposto é observado na região da fundação do dique inicial, onde as cargas
piezométricas do modelo numérico permaneceram acima das observadas em campo.
Lançando-se apenas os pontos das cotas piezométricas da instrumentação, com os resultados
das condições 7 e 3, respectivamente a mais próxima e a mais distante tem-se uma visão da
proximidade e do distanciamento entre os resultados (figura 6.2).

Figura 6.1 – Resultados das elevações piezométricas- Condição 1 a Condição 7.
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Figura 6.2 – Resultados das elevações piezométricas – Condição 3 e Condição 7.
Os resultados das poropressões na região do reservatório podem sugerir que as considerações
do modelo numérico foram mais favoráveis em relação aos campos de poropressão, já que a
maioria dos pontos de comparação apresentou carga piezométrica abaixo das observações de
campo. O resultado demonstra que esta região não está bem representada no modelo numérico.
Considerações sobre a permeabilidade do rejeito, largura da praia ou permeabilidade da
fundação, são alguns dos fatores que podem ter influenciado nos resultados.
Outros fatores de influência podem ser citados, como o nível de saturação do reservatório e o
arranjo das partículas, que como demonstrado exercem influência no regime de fluxo e
consequentemente na geração das propressões.
Na região da fundação do dique inicial foram observados que o modelo numérico apresentou
poropressões acima das observações de campo. O resultado é influenciado pela condição de
contorno que define a cota do nível d’água. As análises indicam a existência de camadas de
permeabilidade alta naquela região, fazendo com que o gradiente se torne verticalizado
favorecendo a redução da poropressão. Este comportamento não foi alcançado na modelagem
numérica.
6.1.2 POROPRESSÃO INFLUENCIADA PELAS ETAPAS DE ALTEAMENTO
Além da comparação da poropressão sob a influência da permeabilidade da fundação, foram
estudados os resultados da influência da construção das etapas de alteamento.
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Para a avaliação dos resultados foi usado o mesmo critério. Foram calculadas as diferenças
entre a instrumentação e as medidas de elevação piezométrica nos modelos numéricos. Os
resultados encontrados podem ser vistos na tabela 6.3.
Os resultados foram comparados de acordo com a etapa de alteamento, uma vez que os
instrumentos foram instalados ao longo da operação da barragem.
As etapas do 1° ao 5° alteamento apresentaram diferenças maiores em relação ao alteamento 6.
A diferença pode ser associada a dinâmica de operação da barragem. É difícil simular no
modelo numérico condição semelhante a uma determinada etapa da barragem, já que esta está
em constante modificação.
A maior diferença entre os resultados, foi encontrada na etapa do 4º alteamento. Esta etapa
representa uma transição, onde a partir deste ponto foi considerada uma praia de rejeito acima
do nível d’água no modelo numérico.
Comparando as diferenças encontradas na etapa do 4º alteamento com a etapa do 3º alteamento,
destaca-se uma diferença importante. A análise do alteamento 3 mostra que todas as diferenças
estão negativas, significando que as elevações piezométricas no modelo numérico são maiores
que as encontradas nos sensores da barragem. As diferenças dos resultados do alteamento 4,
mostram resultados positivos. Mostrando que as elevações piezométricas dos instrumentos são
maiores que as encontradas no modelo numérico.
A diferença pode ser explicada pela consideração da análise em regime permanente, não é
considerado o tempo necessário para dissipação das poropressões a partir da formação da praia.
O impacto da formação da praia é considerado imediatamente no resultado final.
Comportamento diferente acontece na instrumentação de campo, onde a dissipação da
poropressão devido a formação da praia ocorre gradualmente ao longo de um período.
A comparação das elevações piezométricas da instrumentação com os resultados dos modelos
numéricos nas etapas de alteamento 3 e 4, pode ser vista respectivamente nas tabelas 6.4 e 6.5.
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Tabela 6.3 – Resultados da comparação do modelo numérico da condição 14 com a
instrumentação piezométrica.
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Tabela 6.4 – Comparação das elevações piezométricas – Condição 14 – Alteamento 3.

Tabela 6.5 – Comparação das elevações piezométricas – Condição 14 – Alteamento 4.

6.1.3 DESENVOLVIMENTO DA LINHA FREÁTICA INFLUENCIADA PELA
PEREMABILIDADE DA FUNDAÇÃO
Para o estudo do desenvolvimento da freática, os resultados encontrados no modelo numérico,
foram comparados com os resultados das leituras dos indicadores de nível d’água instalados na
seção D da barragem.
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As medidas de nível d’água dos INA’s, foram comparadas com os resultados das simulações
numéricas das condições 1 a 7. A partir das comparações foram calculadas diferenças médias
nos valores assim como realizado para as elevações piezométricas.
Na seção D estão instalados 5 sensores indicadores de nível d’água. A figura 6.3 ilustra a
posição de instalações dos instrumentos. Como verificado nos resultados, apenas os INA’s 15
e 17 apresentaram leituras consistentes ao longo do tempo. Os demais por estarem instalados
na região do maciço em cotas rasas, não apresentam leituras de nível d’água.

Figura 6.3 – Indicadores de Nível D’água Instalados na Seção D.
O resultado das comparações entre a instrumentação e o modelo numérico é apresentado na
tabela 6.6. As diferenças indicam que o resultado mais distante da instrumentação de campo,
foi encontrado na condição 3. A diferença média entre os resultados foi de 15,30 m.
O modelo numérico da condição 6 apresentou o resultado mais próximo, com uma diferença
média de 3,16m. Observa-se que a condição 7 ficou próxima da condição 6 em relação a média
das diferenças.
Os resultados indicam que o modelo numérico apresentou linha freática abaixo da observada
na instrumentação. Uma exceção foi encontrada no INA 15, referente a condição 6, onde o nível
d’água do modelo numérico esteve 5,12 m acima do observado no instrumento de campo.
Foi encontrado nas comparações da posição da freática, tendência similar às análises de
poropressão, onde a condição 3 apresentou as maiores diferenças médias. Em relação as
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menores diferenças, o melhor resultado foi observado na comparação da condição 6, apesar da
condição 7 apresentar valores igualmente próximos.
As tabelas de comparação entre a instrumentação e os modelos numéricos das condições 6 e 7,
podem ser encontradas nas tabelas 6.7 e 6.8.
Tabela 6.6 – Resultados da comparação dos modelos numéricos das condições de 1 a 7 com
os indicadores de nível d’água.
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Tabela 6.7 – Comparação elevação do nível d’água – Condição 6.

Tabela 6.8 – Comparação elevação do nível d’água – Condição 7.

6.1.4 DESENVOLVIMENTO DA FREÁTICA INFLUENCIADA PELA CONSTRUÇÃO
DOS ALTEAMENTOS
Baseado no estudo da influência dos alteamentos nas poropressões, para a comparação da linha
freática foi considerado o modelo numérico na condição 14. Devido a menor quantidade de
instrumentos, as comparações foram realizadas a partir da terceira etapa de alteamento, visto
que não foram medidos de nível d’água nos sensores do dique de partida.
Os resultados da comparação ao longo das etapas de alteamento são apresentados na Tabela
6.9.
Tabela 6.9 – Resultados comparação da freática – Condição 14.

Apesar dos poucos dados para a análise nota-se que há uma mudança de comportamento do
alteamento 3 para o alteamento 4, como já observado. A condição 3 mostrou para o modelo
numérico elevação do NA maior que o instrumento de campo, resultando numa diferença
negativa. A partir do alteamento 4, o sinal inverte, indicando que o modelo numérico passou a
indicar nível d’água abaixo do observado na instrumentação de campo. O resultado, mais uma
vez, evidencia que na barragem é preciso um tempo maior para o equilíbrio do fluxo após a
formação da praia.
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6.2

COMPARAÇÃO DOS ENSAIOS GEOTÉCNICOS COM O MODELO NUMÉRICO

Os resultados dos ensaios geotécnicos também foram usados para avaliar os modelos
numéricos. Como os principais ensaios foram realizados na praia do 3° alteamento, a etapa
equivalente na condição 14 foi usada para comparação.
As comparações foram feitas entre os resultados das medidas de poropressão dos ensaios de
dissipação do CPTU e os modelos numéricos.
Deve ser mencionado que o nível d’água do reservatório nos ensaios de campo é diferente
daquele encontrado no modelo numérico, indicando diferença na posição da linha. A tabela
6.10 mostra as medidas de nível d’água no modelo numérico em comparação com o nível
d’água medido nos ensaios CPTU. As diferenças variaram de 0,13 para o CPT02 a 5,18 no
CPT03.
Tabela 6.10 – Comparação do nível d’água do ensaio CPT com o Modelo Numérico.

Analisando os resultados dos ensaios de dissipação, foi observado que as cargas piezométricas
se estabilizaram abaixo da pressão hidrostática. Por outro lado, os resultados do modelo
numérico, indicaram poropressão próxima da hidrostática.
Os resultados da comparação entre as poropressões, medidas em metros de coluna d’água, do
modelo numérico e dos ensaios de dissipação do CPTU, podem ser vistos na tabela 6.11.
Os resultados indicam que as poropressões de equilíbrio dos ensaios de dissipação estão abaixo
das cargas piezométricas medidas no modelo numérico.
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Tabela 6.11 – Comparação dos ensaios de dissipação com o modelo numérico.

Na figura 6.4 é possível comparar os resultados graficamente. Foram lançados os pontos dos
ensaios de dissipação com as poropressões medidas nos respectivos pontos do modelo
numérico. Os pontos do modelo numérico foram identificados com o prefixo “MEF”. Observase que os perfis de poropressão seguem uma trajetória semelhante, porém deslocados devido a
diferença nos valores das cargas piezométricas.

Figura 6.4 – Comparação das poropressões das dissipações do CPTU com o modelo
numérico.
Apesar da diferença do nível d’água, observou-se que as poropressões dos ensaios de dissipação
se mantiveram abaixo da hidrostática. A diferença entre os ensaios e o modelo podem ser
atribuídas também ao fato do modelo numérico apresentar medidas de pororpressão próximas
da hidrostática ao longo da profundidade.
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7
7.1

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
CONCLUSÕES PRINCIPAIS

O trabalho desenvolvido nesta dissertação buscou avaliar o regime de fluxo e poropressão de
uma barragem de rejeitos alteada para montante.
• Nesta dissertação foi realizado um estudo de fluxo e poropressão onde inicialmente foi
realizada uma caracterização do rejeito através de ensaios realizados em laboratório. Foi
demonstrado que as partículas de rejeito apresentaram granulometria equivalente a uma areia
siltosa. Em relação ao estudo das características mecânicas do rejeito depositado, realizado
através do ábaco SBT apresentado por ROBERTSON e CABAL (2015) foi constatado que o
reservatório possui característica heterogênea quanto ao comportamento. O ábaco sugeriu que
as camadas de rejeito apresentavam uma faixa abrangente de comportamento equivalente desde
a areia siltosa a argila siltosa e alguns pontos apresentaram textura de argilas ou argilas siltosas
normalmente consolidadas ou pré-adensadas.
• Consoante a segregação das partículas no reservatório de rejeito, foi observado através dos
ensaios realizados na praia um indicativo de segregação ocorrendo tanto pelo tamanho dos
grãos como pela densidade na região central. As partículas maiores e mais pesadas seriam
depositadas próximas ao barramento. Por outro lado, foi observado que nas seções mais
próximas das ombreiras ocorre o contrário, as partículas menores e mais leves são depositadas
próximas ao dique de contenção. O processo de segregação foi observado ainda através dos
ensaios de CPTU onde observou-se que há um indicativo de segregação por tamanho das
partículas tanto em profundidade quanto em relação a distância dos pontos de lançamento. A
partir dos resultados dos CPTU foi notado que existe um aumento de camadas com textura de
materiais finos (siltosos e argilosos) à medida que o ponto de ensaio se afasta da crista da
barragem. Verificou-se ainda através dos ensaios que nos primeiros metros ocorreram camadas
de textura fina em maior proporção que nas camadas mais profundas, indicando segregação
vertical dos grãos depositados.
• A análise da instrumentação através dos piezômetros e indicadores de nível d’água permitiram
observar um indicativo de que o regime de fluxo é descendente (Verticalizado em direção a
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fundação). Constatou-se em vários pontos que o nível piezométrico (PZ) era menor que o nível
d’água (INA), indicando poropressão abaixo da hidrostática. O regime descendente foi
evidenciado ainda através dos ensaios de dissipação dos CPTU’s. A partir dos ensaios foi
verificado que a carga piezométrica de equilíbrio se apresentava abaixo da pressão hidrostática,
corroborando com o observado nos resultados de instrumentação. Constatou-se ainda através
das medidas de poropressão dinâmica, que existe uma camada de rejeito na base do reservatório
com resultados negativos de poropressão dinâmica, indicando estado adensado.
• Foram concebidos modelos numéricos de elementos finitos onde observou-se a influência da
permeabilidade da fundação e dos rejeitos, segregação das partículas e construção das etapas
de alteamento no regime de fluxo e poropressão da Barragem. Foi observado que a
permeabilidade das camadas de fundação e do rejeito são fundamentais no comportamento do
regime de fluxo. Os resultados mostraram que a linha freática ao passar pelo reservatório tende
a encaixar na fundação do alteamento 1, como foi observado na maioria das simulações
numéricas. Observa-se ainda que há um rebaixamento acentuado da freática ao passar pelo
maciço do dique inicial. A segregação proposta por VICK (1990) se mostrou benéfica ao
rebaixamento da freática e dos níveis piezométricos no modelo numérico. O modelo de
segregação apresentado por SANTOS (2004) se apresentou influente, mas não necessariamente
benéfico. Constatou-se através da influência da construção dos alteamentos que a manutenção
de uma praia de rejeitos acima do nível d’água, conforme adotada a partir do alteamento 4
diminui os níveis piezométricos, como foi verificado também no resultado da instrumentação.
• A partir da comparação dos resultados dos modelos numéricos com a elevação piezométrica
dos instrumentos, demonstrou-se que a condição 7 apresentou na média resultados mais
próximos das observações de campo e que a condição 3 foi a que mais se distanciou do
observado. Conclui-se que o resultado do modelo numérico (condição 7) simula de forma
aproximada o comportamento real do regime de fluxo da barragem, apesar da diferença média
dos resultados ser igual 3,8m. Diante da complexidade da formação do reservatório e as
adequações feitas no modelo, como por exemplo a mudança da geometria e a consideração de
materiais homogêneos, considera-se que o modelo representou de forma qualitativa o
comportamento da barragem, sendo necessário o refinamento para uma avalição quantitativa.
A permeabilidade do rejeito no valor médio da faixa (5,30x10-6m/s) foi a que melhor traduziu
o comportamento do material. O resultado das simulações numéricas sugere que de fato existem
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camadas de fundação de maior permeabilidade em comparação com o rejeito, apesar de não se
ter obtido êxito na obtenção de fluxo descendente de maior proporção no reservatório.
As comparações mostraram que os níveis piezométricos do modelo numérico se apresentaram
no geral mais baixos no reservatório e mais altos na fundação do dique inicial em comparação
com a leitura dos sensores. Este resultado mostra a necessidade da consideração de outras
condições de contorno no modelo numérico. A consideração de um comprimento de praia
menor por exemplo, poderia melhorar os resultados das comparações com os sensores do
reservatório.
As comparações realizadas entre o modelo numérico e os indicadores de nível d’água,
mostraram novamente que a condição 3 é a mais distante do observado em campo. A condição
6 se mostrou mais próxima, apesar da condição 7 também apresentar resultados próximos.
As simulações numéricas não apresentaram resultados satisfatórios quando comparados com
os ensaios de dissipação do CPTU, a diferença pode ser atribuída pelo fato da comparação ser
feita no terceiro alteamento, etapa em que a barragem estava em constante modificação. As
condições para comparação não eram semelhantes. Além disto, os modelos numéricos não
apresentaram regime de fluxo verticalizado como observado nos ensaios.
7.2

SUGETÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

A partir dos resultados encontrados nesta dissertação, são sugeridos os seguintes tópicos para
pesquisas futuras.


Refinamento do modelo numérico da barragem com informações de novos ensaios;



Consideração da variação das condições de contorno no modelo numérico;



Estudo detalhado da disposição de rejeito ao longo da operação para um melhor
entendimento da formação do reservatório e segregação das partículas;



Influência dos parâmetros adotados no fator de segurança da barragem;



Estudo probabilístico dos parâmetros que mais interferem no desenvolvimento do
fluxo e estabilidade;
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Estudo do desenvolvimento do fluxo através de camadas intercaladas de diferente
permeabilidade.
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APÊNDICE A – SEÇÕES TRANVERSAIS DE INSTRUMENTAÇÃO

Seção instrumentada A (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada B (Modificado relatório de projetos Vale S.A).
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Seção instrumentada C (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada D (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada E (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada F (Modificado relatório de projetos Vale S.A).
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Seção instrumentada G (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada H (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada I (Modificado relatório de projetos Vale S.A).
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Seção instrumentada J (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada K (Modificado relatório de projetos Vale S.A).

Seção instrumentada L (Modificado relatório de projetos Vale S.A).
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APÊNDICE B – RESULTADOS MONITORAMENTO PIEZOMÉTRICO

Seção A (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção B (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção C (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).
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Seção D (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção E (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção F (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).
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Seção G (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção H (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção I (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção J (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).
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Seção K (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).

Seção L (Modificado relatório de monitoramento Vale S.A).
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APÊNDICE C – RESULTADOS DOS ENSAIOS CPTU
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APÊNDICE D – RESULTADOS DOS ENSAIOS VANE TEST
VT01

VT02
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APÊNDICE E – RESULTADOS DAS ANÁLISES NUMÉRICAS
Condição 1

Condição 2

Condição 3

Condição 4
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Condição 5

Condição 6

Condição 7

Condição 8
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Condição 9

Condição 10

Condição 11

Condição 12
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Condição 13

Condição 14
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4
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Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7
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