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Resumo 

 

O objetivo desta dissertação consiste na aplicação do método dos elementos 

finitos (MEF), através da utilização do programa computacional ANLOG (Análise Não 

Linear de Obras Geotécnicas), para análise do comportamento mecânico, sob condição 

de equilíbrio estático e deformação plana, de pilhas de estéril de mineração, realçando 

os aspectos relacionados à geometria, às condições de contorno, às propriedades 

constitutivas (tanto do material da pilha quanto do terreno de fundação) e ao processo 

construtivo. Este trabalho visa contribuir para o maior entendimento do comportamento 

mecânico das pilhas de estéril (aterros) de modo a colaborar para a elaboração de 

projetos mais seguros e viáveis. Para representação do comportamento constitutivo 

foram adotados os modelos: linear-elástico e elástico perfeitamente plástico adotando o 

critério de Mohr-Coulomb modificado. No que diz respeito à simulação do processo 

construtivo adota-se a técnica de “ligar a gravidade” juntamente com o procedimento da 

malha dinâmica. Algumas análises preliminares são apresentadas com o objetivo de 

verificar a utilização do programa computacional ANLOG na análise tensão-

deformação deste tipo de obra geotécnica. Neste caso, optou-se por apresentar situações 

as quais possuíam solução analítica e/ou numérica conhecida e disponível na literatura. 

Em seguida, considerando as normas reguladoras de mineração no que diz respeito à 

elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril em pilha, várias 

configurações geométricas de pilhas de estéril, dispostas em encostas e construídas pelo 

método ascendente, foram analisadas com o intuito de avaliar a aplicação destas normas 

reguladoras e verificar o comportamento das pilhas á luz da análise elastoplástica de 

equilíbrio estático. Por fim, um estudo de caso da pilha de estéril de Mont Jardin da 

Nickel SLN em New Caledonia é apresentado e os resultados desta análise numérica 

são comparados com os resultados obtidos por Omraci et al. (2002). 
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Abstract 

 

 

The objective of this dissertation is the application of the finite element method 

(FEM), by using the computer program ANLOG (Nonlinear Analysis Geotechnical 

Constructions) for static analysis of mechanical behavior of mining sterile piles under 

plane strain condition, highlighting the aspects of geometry, boundary conditions, the 

constitutive properties (both material, pile and foundation) and the construction process. 

This work aims to contribute to better understanding of the mechanical behavior of 

mining sterile piles leading to the development of safer and reliable projects. The 

constitutive behavior of materials was represented by linear elastic model and elastic-

perfectly plastic model adopting the Modified Mohr-Coulomb criterion. Regarding the 

simulation of the construction process adopts the technique of "gravity turn" along with 

the dynamic mesh procedure. Some preliminary analysis is presented in order to verify 

the use of computer program ANLOG for stress-strain analysis of this type of 

geotechnical work. In this case, it was presented situations in which analytical or 

numerical solution were known and available in the literature. Then, considering the 

regulatory standards for mining regarding to elaboration and presentation of mining 

waste dump's project, several geometric configurations of hillside piles built by the 

ascending method, were analyzed in order to verify the regulatory standards and the 

behavior of these piles in the light of the elastoplastic analysis of static equilibrium. 

Finally, a case study of Mont Jardin’s waste dump of Nickel SLN in New Caledonia is 

presented and the results of this numerical analysis are compared with results obtained 

by Omraci et al. (2002). 
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Capítulo 1 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Considerações preliminares 

 

De acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o estéril 

de mineração é definido como qualquer material não aproveitável como minério e 

descartado pela operação de lavra, antes do beneficiamento, em caráter definitivo ou 

temporário (CNRH - RN 29/2002). 

O rápido desenvolvimento econômico de alguns países está acelerando o 

consumo dos bens industrializados no mundo. Grande parte desses bens depende do 

mineral (matéria prima extraída da natureza), para serem fabricados. Portanto, o 

desenvolvimento econômico está ditando o ritmo do crescimento da produção mineral 

e, consequentemente, o aumento da quantidade de estéril gerado.  

As atividades de extração mineral aplicam variados tipos de metodologia, 

como a escavação por câmaras de pilares, a céu aberto, por tiras e outros, para acessar o 

minério no subsolo, sendo necessário remover grande quantidade de estéril todos os 

dias. Assim, milhões de toneladas são produzidas anualmente, o que implica milhares 

de hectares ocupados nas proximidades das minerações, para formar pilhas de 

geometrias (alturas e volumes) variadas (Moffitt, 2000). 

Aragão (2008) define as pilhas de estéril (Figura 1.1) como depósitos artificiais 

constituídos por materiais descartados no desenvolvimento mineiro e desprovidos de 

valor econômico. Estas estruturas têm características muito peculiares, não somente pela 

função que assumem na mineração (armazenagem de agregados sem valor econômico), 

mas também pela localização, geometria e tipo de construção. 
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Figura 1.1 – Pilha de estéril do Capão da Serra – Cia. Vale (Modificado de Oliveira 

Filho, 2009) 

 

As pilhas de estéril, pela sua própria natureza, são obras geotécnicas de 

comportamento bastante complexo. Em função dessa complexidade e das incertezas 

associadas à sua implantação, órgãos governamentais, não governamentais e a 

sociedade civil organizada estão cada vez mais atentos à destinação dada ao estéril 

retirado das minas, assim como estão cada vez mais rigorosos em fazer cumprir as 

normas reguladoras vigentes que tratam do descarte e do armazenamento do estéril de 

forma ambientalmente segura, eficiente e equilibrada. 

A partir da década de 70, deu-se início ao processo de planejamento de novas 

pilhas e avaliação das pilhas já existentes, com o objetivo de devolver o equilíbrio 

ambiental das áreas degradas e adequar o sistema operacional de construção de pilhas às 

questões de natureza socioeconômico-ambiental (Robertson et al. 1985, Vandre 1983, 

Wahler 1979, McCater, 1990). 

McCarter (1985 e 1990) afirma que, antes da década de 70, pouca importância 

se dava aos empilhamentos de estéril nos empreendimentos de mineração. O estéril 

proveniente do decapeamento das jazidas era despejado em pontas de aterro, chamadas 
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de bota-fora, formando pilhas, sem planejamento, no entorno das minas. Isso resultou 

em perdas socioeconômicas para os empreendimentos de mineração, por causa de 

remanejamentos do material, desastres ambientais, mortes, etc.  

Para a construção de pilhas de estéril, é necessário realizar uma avaliação 

geológico-geotécnica, tanto do local da fundação quanto dos materiais que irá compor 

essas pilhas. Geólogos, engenheiros e técnicos envolvidos nesta avaliação devem 

estabelecer etapas de investigação para o estabelecimento dos perfis geológico-

geotécnicos do terreno de fundação e das pilhas propriamente ditas, com avaliação 

periódica, durante todo o processo de construção e vida útil destas estruturas. 

Em 2001, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) aprovou e 

publicou oficialmente as normas regulamentadoras para disposição de estéril, rejeito e 

produtos (DNPM - NRM 19/2001), nas quais foram definidas regras básicas para 

conformação das pilhas de estéril em mineração e normas de obediências aos 

parâmetros geotécnico-geométricos e às metodologias de construção. Atualmente, os 

projetos de construção de pilhas de estéril devem ser aprovados pelos órgãos ambientais 

e de regulação.  

Em 2006, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) também 

estabeleceu as condições mínimas para o plano de disposição de estéril, por meio da 

norma ABNT - NBR 13029 (2006). De acordo com esta norma, garantir o bom 

desempenho geotécnico atendendo às condições de segurança é premissa fundamental 

em qualquer projeto de pilha de estéril. 

Apesar do esforço que vem sendo investido na definição de normas de segurança 

e na fiscalização da construção dessas pilhas, existe uma carência no uso de ferramentas 

e tecnologias que auxiliem na avaliação do comportamento dos aterros, como relata 

Aragão (2008). 

A Tabela 1.1 apresenta de forma sucinta os trabalhos encontrados na literatura 

que aborda a questão do comportamento mecânico das pilhas de estéril através de 

análises de estabilidade, utilizando o método do equilíbrio limite, e análises tensão-

deformação, empregando diferentes métodos numéricos. 

Brackley et. al (1985) realizaram um estudo, com base na teoria do equilíbrio 

limite (mais especificamente o método de Jambu), com a finalidade de propor um plano 

de estabilização dos taludes das pilhas de estéril da mina de quartzo de Silicon Smelters 

(Pietersburg, África do Sul). A geologia deste local mostra a grande intensidade de 

foliações xistosas com baixas resistências induzindo naturalmente a condições de 



4 
 

instabilidade. A partir deste estudo, os autores propuseram uma metodologia de 

estabilização baseada na separação dos materiais. 

 

Tabela 1.1 – Análise executadas em pilhas de estéril 

AUTOR ANO ANÁLISE SOFTWARE MÉTODO PARÂMETROS MATERI AL 
Brackley, I.J.A. 

et. al.  
1985 EL STABL Janbu φ; c 

areia, silte, 
pedregulho 

Speck, R.C. 1993 
EL 
TD 

ANDINA 
(?) 

Sarma 
MEF 

γ; φ; c 
arenito, argila 

e estéril 

Fredlung, D.G. 
et. al. 

1993 
EL 
TD 

SLOPE/W 
SIGMA/W 
SEEP/W 

Fredlund 
MEF γ; φ; c; ν; E 

areia grossa à 
cascalho fino 

Ulusay, R. et. al 1995 EL MTASLP Bishop γ; φ; c; k 
areia, silte, 

argila e 
granulados 

Huang, S.L. e 
Kroeger, E.B. 

1997 TD ADINA MEF γ; φ; c; ν; E 
arenito, argila 

e estéril 

Chaulya, S.K. 
et. al  

1999 TD FLAC MDF γ; φ; k 

areia 
aluvionar, 

xisto, arenito e 
pedregulho 

Moffitt, K. 2000 TD FLAC MDF γ; φ; Ψ; c; G 
areia, silte e 

argila 

Omraci, K. et. al 2002 
EL 
TD  

CLARA 
CESAR-
LCPC  

Bishop 
MEF γ; φ; c; ν; E 

laterita, 
periodito, 
saprolito 

Stormont. J.C. e 
Farfan. E. 

2005 EL WinStabl 
Bishop 
Jambu 
BSS 

t; γ; φ; c; k 
cascalho com 
silte e argilia 

Kasmer, O. e 
Ulusay, R. 

2006 
EL 
TD 

SLOPE/W 
PLAXIS 

Bishop 
Janbu 
MEF 

γ; φ; c 
areia, silte, 

argila e 
granulados 

Morote, C.H.S 2006 TD SIGMA/W MEF γ; φ; c; G; E 
granulado e 

rochoso 

Hong, Y. et. al. 2008 EL  ?  ? γ; φ; c 
areia, silte, 
pedras e 

pedregulhos 

Sample, K. et. 
al. 

2009 EL Rocscience 
Bishop 
Janbu 

Spencer 
γ; φ; c 

solos 
granulados, 
minério e 
bedrock 

Pereira, W.L. 2009 EL SLOPE/W Morg.-Price γ; φ; c 
areia, silte e 
argila, rocha 

Yellishetty, M e 
Darlington, W.J 

2010 EL  SLOPE/W Fredlund γ; φ; c 
areia, silte, 

argila e finos 
Rai, R. e 

Shrivastva, B.K 
2010 TD  FLAC MDF φ; c 

xisto, arenito e 
argila  

Koner, R e 
Chakravarty, D 

2010 TD PFC 3.10 MED γ; φ; c; E 
xisto, argila, 

arenito e areia 
granulada  

EL – Equilíbrio Limite  TD – Tensão-Deformação  MDF – Método das Diferenças Finitas 
MED – Método dos Elementos Discretos  -MEF – Método dos Elementos Finitos – BSS- Block Suface 

Search 
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Já Speck et. al. (1993) relatam a condição de instabilidade das pilhas de estéril 

das minas de carvão no interior do Alaska (EUA) e ainda, afirmam que a forma de 

disposição destas pilhas pode ter contribuído para a ruptura do terreno de fundação 

(contendo uma camada de argila de baixa resistência), na mineração Poker Flats, 

localizada a 5 km ao norte da cidade de Healy (Alaska, EUA). Estes autores 

apresentaram resultados de análises de estabilidade, com base no método do equilíbrio-

limite, e de análises tensão-deformação, com alicerce no método dos elementos finitos, 

para indicar os deslizamentos na camada de argila do terreno de fundação e no contato 

do terreno de fundação e a pilha de estéril. 

Fredlung et. al. (1993) apresentaram resultados de análises de estabilidade das 

pilhas de estéril de potássio na província de Saskatchewan (Canadá) com base na teoria 

do equilíbrio limite e no método dos elementos finitos. A geração de excessos de 

poropressão devido à construção da pilha foi levada em conta na análise tensão-

deformação através dos parâmetros de Skempton. Eles relatam que o modo de ruptura 

pelo pé do talude da pilha é o mais indicado e que a estabilidade da pilha pode ser 

influenciada pela migração da poropressão. Estes autores sugerem que os estudos de 

campo podem ser úteis para avaliação da estabilidade na região do pé da pilha de estéril. 

Ulusay et al. (1995) ressaltam a importância do estudo das características 

geotécnicas do estéril no planejamento do seu manejo e disposição embasados nos 

estudos de estabilidade das pilhas de estéril da mina de carvão Eskihisar Strip (Turquia). 

Neste estudo, eles destacam as características dos materiais, definidas por meio de 

investigações de campo e de laboratório, e ainda apontam as possíveis causas e 

mecanismos de ruptura das pilhas. Nas análises de estabilidade, utilizando o método de 

Bishop, foram adotados parâmetros de resistência previamente definidos, para descrever 

a natureza do movimento, do mecanismo e do modo de ruptura destas pilhas. Através 

das retro-análises realizadas e das observações de campo, estes autores puderam 

constatar que as falhas não penetram no material da fundação e somente ocorre, no 

material estéril, sob a configuração de superfície de ruptura circular. 

Huang e Kroeger (1997), com base nos resultados de análises tensão 

deformação via método dos elementos finitos e nos estudos de aerofotogrametria, 

mostram que a disposição de estéril em locais instáveis pode ter desencadeado o 

deslizamento, ao longo da camada de argila, diretamente abaixo da camada de carvão 

n.º3 na área da mineração Poker Flats (Healy, Alaska). No referido estudo, eles 

calculam um fator de segurança de 0,91 para o talude da pilha de estéril e um fator de 
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segurança entre 0.35 e 1.16 para a camada de argila a depender do grau de saturação 

desta camada. 

Chaulya et. al (1999) relatam que a estabilização biológica (através da ação 

mecânica das raízes das plantas) dos taludes das pilhas de estéril é indicada para uso a 

longo prazo. Segundo eles, a vegetação ajuda no controle da erosão e melhora a 

estabilidade das pilhas. Os autores realizaram estudos de bioestabilização em pilhas de 

estéril na região Katras, na área da Bharat Coking Coal, Dhanbad (Bihar-Índia), e 

mostram que o bambu e a kashi são espécies de vegetação muito importantes na 

estabilização dos taludes das pilhas. Para concluir, relatam que, por meio da modelagem 

numérica via método das diferenças finitas, foi possível comprovar que as raízes da 

vegetação melhoraram o fator de segurança do talude da pilha, de 1.2 para 1.4. 

Para Moffitt (2000), os grandes volumes dos empilhamentos de estéril em 

British Columbia (Canadá) têm resultado no aumento da frequência e do tamanho das 

rupturas, não previstas ou explicadas nos termos convencionais da análise da 

estabilidade de taludes. Ele também mostra que uma detalhada análise de campo do 

comportamento geomecânico destas pilhas tem indicado um padrão de deformação, 

responsável pelos grandes escorregamentos, que induz um modo de ruptura em cunha. 

Uma análise numérica tensão-deformação realizada com uso do código computacional 

FLAC apresenta boa correlação com o comportamento observado em campo e ainda 

fornece uma boa indicação da distribuição de tensão e deformação no interior da pilha. 

As análises indicam que o arraste de partículas sólidas pela ação da chuva nas pilhas de 

estéril podem causar consequências significativas na magnitude dos deslocamentos e 

que a estabilidade global das pilhas é governada pela resistência dos solos da fundação, 

principalmente na região do pé do talude. Ele relata ainda que, no âmbito da 

plasticidade não associada, o campo de tensão obtido conduz a uma redução do fator de 

segurança para uma ruptura em cunha. Além disso, os resultados indicam potenciais 

inadequações do método das cunhas quando aplicada à estabilidade das pilhas de estéril 

sobre o terreno fortemente inclinado. 

Omraci et al. (2002) explicam que o capeamento laterítico das minas de New 

Caledonia é normalmente armazenado em locais previamente preparados e reforçados, 

com o intuito de aumentar a capacidade de armazenamento. Eles afirmam que, para o 

melhor entendimento dos efeitos dos alteamentos das pilhas de estéril, devem ser 

realizados ensaios triaxiais e oedométricos. E que os locais de disposição de estéril 

devem ser modelados tanto por meio das análises de equilíbrio-limite quanto pelo 
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método de elementos finitos. Eles apresentam resultados de análises por elementos 

finitos em que o módulo de Young varia com a profundidade de modo a simular o efeito 

de construção em várias etapas. Estes resultados são comparados com as medidas in situ 

e indicam uma boa concordância. 

Motivados pela ruptura de uma parte da pilha de estéril da Bonner Mine (San 

Juan, Colorado, EUA), Stormont e Farfan (2005) tentam identificar a parte 

remanescente e instável da pilha e sugerir reparações apropriadas de estabilização. Os 

autores relatam que os dados de topografia e dos materiais que compõem a pilha de 

estéril foram utilizados para caracterizar a declividade do talude da pilha e da espessura 

da camada de estéril. Combinando em uma base de dados do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) os dados de resistência (obtidos de ensaios de laboratório e de 

campo) e da geometria da pilha, foi possível obter em uma primeira estimativa, 

considerada pelos autores de conservadora, a estabilidade das pilhas com base no 

método do talude infinito. Em seguida, combinando-se os resultados de análises de 

estabilidade, com base na teoria do equilíbrio limite, pelos métodos de Bishop, Janbu e 

Block Surface Search, estes autores encontraram apenas uma única superfície potencial 

de ruptura comum aos três métodos. Fundamentados neste estudo, os autores indicaram 

o rebatimento do talude da pilha de estéril como medida de segurança. 

Kasmer e Ulusay (2006) apresentaram um estudo da estabilidade das pilhas de 

estéril depositadas nas cavas central e sul de uma mina de carvão em Anatolia Central 

(Turquia). Segundo os autores, os depósitos de estéril da cava central são mais instáveis 

que os da cava sul. Assim, eles utilizam investigações de campo e de laboratório para 

descrever os mecanismos de ruptura das pilhas da cava central e as considerações do 

planejamento geotécnico, com base em rupturas anteriores, para descrever as pilhas da 

cava sul. As análises por equilíbrio-limite apontam uma superfície de deslizamento 

rotacional. E a análise de sensibilidade revela que a instabilidade das pilhas de estéril da 

cava sul não era esperada, visto que a maneira como o estéril é depositado não permite a 

geração de poropressão que foi indicado como o fator de instabilização das pilhas. 

Ainda, os resultados da análise por elementos finitos e os dados do monitoramento em 

longo prazo indicam deformação vertical associada com a compactação do material 

estéril. Este estudo realça a importância das investigações geotécnicas para o 

planejamento racional da disposição desses resíduos. 

Morote (2006) apresentou o estudo sobre o comportamento sísmico dos taludes 

do bota-fora sul da mina de cobre de Toquepala (Peru) comparando diferentes métodos 
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de análise. Ele relata que a metodologia numérica mais comumente usada neste tipo de 

estudo é a análise pseudoestática. Neste caso, a força inercial aplicada à massa de solo 

instável, no sentido contrário ao da força estática, é originada pela propagação da 

perturbação sísmica, e pode ser avaliada pelo método Newmark. Neste método, calcula-

se a aceleração que induzirá à força inercial que levará o fator de segurança a unidade 

(ruptura). Outro método, citado neste trabalho, é a análise de Makdisi-Seed, que define 

a estabilidade do talude sob carregamento sísmico, em relação aos deslocamentos 

aceitáveis. No entanto, segundo este autor, um dos métodos mais avançados é a análise 

dinâmica por elementos finitos, que permite obter complexas relações entre as tensões-

deformações e o comportamento geotécnico dos taludes sob carregamento sísmico.  

Hong et. al (2008) mostram que o fechamento de uma mina de ouro na 

Califórnia (EUA) envolveu a avaliação da estabilidade dos taludes das pilhas de estéril 

de mais de 100m de altura. Com base nos resultados das investigações de campo e dos 

ensaios de laboratório de resistência ao cisalhamento, foram realizadas diversas análises 

de estabilidade dos taludes dessas pilhas considerando tanto as condições estáticas 

quanto as dinâmicas, devido ao potencial sísmico. A análise de estabilidade sísmica foi 

feita pelo método pseudoestático considerando acelerações horizontais do terreno até 

0.2g. Eles acrescentam que a superfície potencial de ruptura, em diferentes 

profundidades, foi também considerada para avaliar a instabilidade potencial de massas 

de volumes diferentes. Este estudo ainda destaca que os resultados das análises de 

estabilidade mostram que os taludes das pilhas de estéril têm fatores de segurança 

inadequados, tanto para as condições estáticas quanto para as sísmicas, e que podem 

ocorrer rupturas nessas situações. Por fim, eles sugerem medidas de remediação como 

parte das considerações ao plano de fechamento da mina. 

De acordo com Sample et. al (2009), a análise da estabilidade de taludes 

desempenha um papel fundamental em vários projetos de mineração, incluídas as pilhas 

de estéril. Estes autores destacam que, geralmente, a análise baseada na teoria do 

equilíbrio limite é utilizada para descrever várias condições de estabilidade dos taludes e 

que os parâmetros geotécnicos do material afetam o modo de ruptura e o fator de 

segurança. Esses parâmetros são geralmente conseguidos por meio de ensaios de 

laboratório, mas procedimentos práticos de campo e de construção não são 

frequentemente simulados por diversas razões, como limitação dos equipamentos, 

restrição de tempo e orçamento. Este estudo apresenta uma avaliação holística de 

análise de estabilidade de taludes em aplicações práticas na mineração e uma análise de 
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sensibilidade para variações nas propriedades do material, nos dados de interpretação e 

nos métodos computacionais. 

Já Pereira (2009) apresenta um estudo do comportamento mecânico estático e 

dinâmico, devido a circulação de transporte ferroviário, das pilhas de estéril do Correia 

na Mina de Gongo Soco (Barão de Cocais, Minas Gerais). Baseado em estudo de campo 

e de laboratório foi proposta a construção de um modelo geológico-geotécnico o qual 

pode servir de apoio para as análises de estabilidade, atentando-se para as deformações 

e recalques gerados. Com base nos resultados das modelagens numéricas, pelo método 

dos elementos finitos e equilíbrio-limite, o autor conclui que o fator de segurança 

encontrado para as pilhas de estéril do Correia é adequado e satisfatório. 

Yellishetty e Darlington (2010) afirmam que a estabilidade das pilhas de 

estéril, no empreendimento de mineração de Goa (Sesa Goa Limited’s Codli Mine), na 

Índia, é de extrema importância, tanto para o equilíbrio geoambiental quanto para o 

desenvolvimento das operações mineiras. Segundo os autores, o Estado de Goa possui 

elevada taxa de precipitações anuais, acreditando-se que elas podem causar 

instabilidade dos taludes das pilhas. Para analisar os efeitos das propriedades 

geotécnicas dos materiais e das variações da poropressão, os autores utilizam o método 

do equilíbrio-limite. Eles propõem uma formulação empírica que relaciona a altura, as 

propriedades geotécnicas do material da pilha e a poropressão com o fator de segurança 

do talude das pilhas de estéril e com isso, chegam à conclusão de que o grau de 

compactação do material tem influência significativa sobre o fator de segurança. 

Para Rai e Shrivastva (2010) o método de estabilização biológica é o mais 

viável para estabilização de pilhas de estéril em longo prazo. Isso porque os autores 

realizaram estudos de estabilização biológica em pilhas de estéril de mineração na 

Northern Coalfields Limited (NCL), uma subsidiária da companhia Coal India Limited, 

localizada em Singrauli (Distrito de Sidhi, Índia). O método da estabilização biológica 

consiste em plantar vegetação nos taludes, para que as raízes possam penetrar no solo, 

aumentando a resistência ao cisalhamento da pilhas. Segundo o estudo mencionado, 

esse mecanismo de estabilização biológica de taludes não tem sido quantitativamente e 

qualitativamente compreendido. Com isso, é proposta uma simulação numérica, 

baseada no método das diferenças finitas, para avaliar a variação do fator de segurança 

do talude da pilha biologicamente estabilizado. Além disso, os autores sugerem a 

realização de ensaios de cisalhamento em campo numa caixa-teste sob o terreno. 
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Koner e Chakravarty (2010) estudaram as pilhas de estéril de NavinKunada, 

Wardha Valley Coalfields em Nagpur (Índia). Estas grandes pilhas formadas por 

fragmentos de rochas e terra solta são depositadas sem qualquer controle oferecendo um 

alto risco a vida dos mineiros e podendo causar graves problemas ambientais. Os 

autores mostram que os modelos numéricos contínuos não consideram a natureza 

discreta dos materiais geológicos encontrados nos depósitos de estéril, em termos de 

composição e interação. Para superar esta limitação, os autores empregam o método dos 

elementos discretos, com base nos conceitos de mecânica do descontínuo, para 

caracterizar a geometria e o comportamento geotécnico das pilhas de estéril sujeitas ao 

carregamento sísmico. Este estudo discute a resposta das vibrações dos terremotos e 

avalia a dinâmica interna do corpo estrutural da pilha de estéril. 

 

1.2. Objetivo e descrição do trabalho 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo geral contribuir para o 

entendimento do comportamento mecânico das pilhas de estéril através da modelagem 

numérica via MEF e incentivar o uso da modelagem numérica como ferramenta para a 

elaboração de projetos executivos. A utilização do MEF para esse fim é indicado pela 

facilidade com que aspectos relacionados à condição geométrica e de contorno, ao tipo 

de material e sua modelagem constitutiva e ao processo construtivo, podem ser 

abordados. 

Um aspecto relevante no desenvolvimento deste trabalho é a utilização do 

programa computacional ANLOG (Nogueira, 2010). Esse programa, que constitui um 

código aberto, e pode ser utilizado para análises tensão-deformação-resistência 

considerando diversos modelos constitutivos e processos construtivos. 

É importante ressaltar que as análises tensão-deformação-resistência são 

obtidas de forma desacoplada, ou seja, resolvendo-se apenas as equações de equilíbrio 

estático. Os excessos de poropressão gerados durante o processo construtivo não são 

levados em conta. Isto corresponde a uma análise em longo prazo. 

Esta dissertação está organizada em 5 capítulos. No Capítulo 2, apresenta-se 

uma breve revisão sobre pilhas de estéril e a formulação em deslocamento do MEF. No 

Capítulo 3, apresenta-se a técnica numérica de simulação da construção de aterros, o 

programa computacional ANLOG e alguns exemplos de verificação. No Capítulo 4 
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apresentam-se alguns aspectos relevantes da modelagem numérica de pilhas de estéril, 

assim como os resultados da análise da pilha de estéril de Mont Jardin da Nickel SLN 

em New Caledonia (Omraci et al, 1996). No Capítulo 5, são apresentados as conclusões 

e as sugestões para futuros trabalhos. 
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Capítulo 2 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1. AS PILHAS DE ESTÉRIL DE MINERAÇÃO  

 

Neste item, apresenta-se uma revisão bibliográfica dos principais tópicos 

relacionados às metodologias de avaliação geológico-geotécnica do terreno de fundação 

e das pilhas de estéril, assim como dos processos construtivos de pilhas de estéril.  

 

2.1.1. Avaliação geológico-geotécnica do terreno de fundação 

 

A avaliação geológico-geotécnica do terreno de fundação compreende o 

estabelecimento de um perfil geológico-geotétcnico (Figura 2.1) do qual se pode extrair 

a modelagem geomecânica. Esta etapa consolida as informações coletadas durante as 

diversas etapas relacionadas à fase de exploração do empreendimento mineiro, bem 

antes de iniciar o projeto de mineração. Ela fornece informações que afetam a escolha 

do local e a sequência de atividades relacionadas ao processo construtivo das pilhas. 

Apesar de ser, muitas vezes, específica, esta avaliação geológico-geotécnica 

para o projeto de pilhas de estéril, permite o levantamento dos possíveis impactos 

ambientais e financeiros que essas estruturas podem causar ao empreendimento de 

mineração. 

O emprego adequado das metodologias de avaliação geológico-geotécnica do 

terreno, concomitantemente à correta execução, é condição essencial no reconhecimento 

geotécnico do ambiente, permitindo a adoção de critérios geotécnicos menos 

conservadores, tanto no planejamento da mina quanto no manejo do estéril.  

A avaliação geológico-geotécnica do terreno deve incluir as etapas de 

avaliação preliminar, de campo e complementar, associados diretamente ao 

planejamento da mina e, por conseguinte, ao plano de empilhamento do estéril. A 

Tabela 2.1 apresenta a sequência de atividades relacionada com cada etapa da avaliação 
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geológico-geotécnico, as quais são realizadas com base em métodos de prospecção 

(cartografia de superfície, geofísica e sondagens), ensaios de campo e laboratório. 

 

Figura 2.1 – Perfil geotécnico do terreno de fundação da pilha de estéril do Correia – 

Mina de Gongo Soco/Cia. Vale (Modificado de Pereira, 2009) 

 

Tabela 2.1 – Etapas de avaliação geológico-geotécnica do terreno 

AVALIAÇÃO ATIVIDADES 

Preliminar 

Estudo hidrológico/hidrogeológico 
Levantamentos topográficos 
Cartografia geológica 
Classificação geomecânica do terreno 

Campo 
Ensaios “in situ” 
Prospecção geológico/geotécnico do terreno 

Complementar Ensaios de laboratório 

 

A avaliação preliminar tem por objetivo garantir a idealização das etapas 

seguintes de reconhecimento de campo, assim como estimar os custos relativos às 

outras atividades da caracterização geológico-geotécnica do terreno. Diversos 

levantamentos podem ser utilizados na avaliação preliminar, para descrever geológica e 

geotecnicamente o local onde, posteriormente, serão construídas as pilhas de estéril. 

De acordo com Welsh (1985), esses levantamentos constam de investigações 

de afloramentos rochosos e de outros elementos geoambientais existentes na superfície 

dos terrenos, interpretação fotogeológica, pluviometria, levantamentos topográficos, 

estudos hidrogeológicos e hidrológicos, cartografia geológica de superfície, atividades 
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agrosilvopastoris, registros arqueológicos e classificações geomecânicas do terreno de 

fundação e dos possíveis materiais que devem compor as pilhas de estéril. 

Com os levantamentos da avaliação preliminar, já se torna possível quantificar 

alguns tipos de parâmetros geológico-geotécnicos, como o grau de alteração do solo e 

dos afloramentos rochosos, e verificar a posição do nível freático, por meio da 

identificação de nascentes e do sistema de drenagem natural local. 

É nesta etapa, de avaliação preliminar, que é possível obter informações sobre 

a topografia (relevo), morfologia, litologia, estratigrafia, hidrologia, hidrogeologia, 

posição das nascentes, identificação de possíveis acidentes geológicos naturais do 

terreno e prováveis tipos de materiais que podem compor as pilhas de estéril. De posse 

desses dados, é concebido um perfil geotécnico preliminar, permitindo a identificação 

das restrições (ambientais e geológicas) e de prováveis pontos críticos do projeto 

geotécnico das pilhas de estéril. 

É ainda nesta etapa que também devem ser avaliado as alternativas mais 

adequadas ao empilhamento, de maneira a selecionar as áreas mais favoráveis para a 

formação das pilhas de estéril proveniente das minas. Além disso, pode-se também 

analisar, preliminarmente, a viabilidade operacional e econômica global do projeto 

construtivo do empilhamento do estéril. 

Concluída esta etapa de avaliação preliminar, parte-se para a etapa de avaliação 

de campo, que inclui prospecção geofísica (para verificar as espessuras das camadas e 

falhas geológicas), prospecção mecânica (com coleta de amostras para ensaios em 

laboratórios) e ensaios geotécnicos de campo (SPT, palheta, pressiométrico, 

dilatométrico, etc.). 

A avaliação de campo destina-se a realizar o reconhecimento complementar à 

etapa de avaliação preliminar, com a utilização de metodologias, equipamentos e 

recursos precisos, a fim de determinar criteriosamente as indefinições geológicas que 

persistem após a etapa de avaliação preliminar.  

Concluída a etapa avaliação de campo, elabora-se novo perfil geotécnico, mais 

preciso que o da etapa preliminar, com identificações mais evidentes das estruturas 

geológico-geotécnicas presentes no terreno. 

Ainda é possível apresentar neste perfil geológico-geotécnico, informações 

precisas relativas à posição do lençol freático no terreno.  

A avaliação complementar está relacionada à obtenção de parâmetros 

geotécnicos a partir dos resultados de ensaios de laboratório, como os ensaios de 
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caracterização e de permeabilidade e mecânicos (de compressão uniaxial confinada e 

não confinada, de compressão triaxial, de tração, de flexão, etc.).  

A Tabela 2.2 apresenta os parâmetros geotécnicos que devem ser utilizados na 

avaliação do comportamento das estruturas geotécnicas (incluindo as fundações e as 

pilhas de estéril). Além dos parâmetros indicados, devem-se incluir as curvas 

características (retenção e condutividade hidráulica) dos materiais envolvidos. 

 

Tabela 2.2 – Principais parâmetros geotécnicos 

PARÂMETROS DESCRIÇÃO 

Físico 

peso específico (γ) 
densidade real dos grãos (Gs) 
porosidade (n) 
índice de vazios (e) 
índice de vazios máximo (emax) 
índice de vazios mínimo (emin) 
teor de umidade natural (wnat) 
limite de liquidez (LL) 
limite de plasticidade (LP) 
limite de contração (LC) 

Resistência e 
deformabilidade 

ângulo de atrito (φ) 
ângulo de dilatância (ψ) 
coesão (c) 
resistência não drenada (Su) 
módulo de elasticidade (E) 
coeficiente de Poisson (ν) 

Compressibilidade 
índice de compressão (Cc) 
índice de recompressão (Cr) 

Permeabilidade condutividade hidráulica saturada (k) 

 

2.1.2. Avaliação geológico-geotécnica das pilhas de estéril 

 

A avaliação geológico-geotécnica das pilhas de estéril compreende a 

identificação e caracterização geológico-geotécnica do estéril, assim como sua 

disposição dentro da estrutura. Ela deve começar ainda na fase de planejamento do 

empreendimento mineiro, como relata Gomes (2004), sugerindo que sejam obtidas 

amostras do estéril antes mesmo da sua remoção na jazida. Isso proporciona uma 

representação do capeamento da jazida em diferentes unidades geotécnicas, 

possibilitando a melhor caracterização e representatividade da composição final do 

material da pilha de estéril, além de permitir uma previsão mais adequada do 

comportamento geomecânico dessas pilhas. 

No entanto, a avaliação geológico-geotécnica das pilhas de estéril deve ocorrer 

periodicamente ao longo do período de construção, em virtude da grande variabilidade 
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de material (textura e tipo) proveniente de diferentes locais (frentes de operação) que 

conduzem a uma mistura de material que tende a dissimular a natureza geológico-

geotécnica do estéril em seu estado original.  

Assim sendo, a avaliação deve contemplar a caracterização dos diferentes 

materiais envolvidos na construção das pilhas e o acompanhamento geotécnico durante 

todo processo construtivo, com o objetivo de permitir a revisão das metodologias 

aplicadas, o redimensionamento do corpo estrutural das pilhas e a adoção de medidas 

preventivas de acidentes de natureza geológico-geotécnica 

Portanto, devem ser realizadas, periodicamente, coletas de amostras do interior 

das pilhas, para ensaios de laboratório e monitoramento (através de instrumentação de 

campo), tanto do corpo da pilha quanto do terreno de fundação. 

A instrumentação de campo, constituída de medidores de recalques superficiais 

e profundos, inclinômetros, piezômetros, sismógrafos, deverá fornecer informações de 

movimentos verticais e horizontais, da posição do nível d’água (freática) no interior da 

pilha de estéril e da ocorrência de abalos sísmicos. 

Os levantamentos hidrológicos e hidrogeológicos, definidos na etapa de 

avaliação geológico-geotécnica do terreno de fundação também fazem parte da 

avaliação geológico-geotécnica das pilhas de estéril. Eles têm como principal objetivo 

definir o regime pluviométrico e as vazões da bacia hidrográfica da região, 

possibilitando o dimensionamento de todo o sistema de drenagem da pilha cujo 

desempenho deve ser acompanhado e avaliado, durante toda a sua vida útil, por meio da 

instalação de piezômetros.  

Uma medição piezométrica que identifique um nível freático elevado no 

interior da pilha de estéril pode identificar falhas de funcionamento do sistema de 

drenagem que determinam elevados níveis de poropressão, comprometendo a 

estabilidade do depósito. 

Além disso, depósitos de materiais granulares com elevado índice de vazios 

submetidos a elevados níveis de poropressão e tensões de confinamento (comum em 

pilhas muito altas) são candidatos à ocorrência do fenômeno da liquefação sob condição 

estática, conduzindo ao colapso da estrutura. Esse fenômeno também pode ocorrer no 

depósito devido à ação de sismos, neste caso ele é chamado de liquefação dinâmica.  

Outro cuidado que se deve ter está relacionado com a ação de agentes 

ambientais (vento, chuva, temperatura, radiação solar, etc.), os quais podem favorecer 

processos erosivos ou mesmo favorecer a reação química de diversos elementos 
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presentes no estéril. O fato pode conduzir a um processo de contaminação do subsolo e 

do lençol freático, tanto em nível local quanto regional.  

Os processos erosivos devem ser estudados com base na medida de dados 

pluviométricos (local e regional) e medidas corretivas e preventivas devem ser adotadas 

para os períodos de alta pluviosidade. 

 

2.1.3. Planejamento e elaboração de projeto de pilhas de estéril 

 

As pilhas de estéril têm grande importância no que tange ao funcionamento 

ideal das operações mineiras. Logo, a garantia da estabilidade desses depósitos é de 

fundamental importância para o bom desempenho do empreendimento mineiro. 

Os seguintes fatores instabilizantes têm de ser observados no projeto de uma 

pilha de estéril, de acordo com Aragão (2008): elevada taxa de carga sobre a fundação 

(proveniente da configuração geométrica da pilha em termos de altura, volume e 

inclinação do talude); inclinação elevada da fundação; baixo grau de confinamento; 

capacidade de suporte limitada da fundação; baixa qualidade dos materiais depositados; 

excessos de poropressão no corpo da pilha e na fundação (relacionados à taxa de 

deposição e às condições pluviométricas e piezométricas); liquefação estática ou 

dinâmica (proveniente de sismos), método construtivo indevido e instabilização 

química. 

As pilhas de estéril devem possuir alguns elementos estruturais geométricos 

que garantam a estabilidade de todo o corpo das pilhas de estéril, como altura dos 

bancos, bermas, inclinação das faces e geral da pilhas, plataforma de trabalho, leiras de 

proteção (Figura 2.2). 

As dimensões geométricas, como altura do banco, altura e ângulo máximos da 

pilha, ângulo da face do talude, ângulo geral do talude e largura da berma de segurança 

são definidas com base nas normas de segurança vigentes e, em seguida, são otimizadas, 

a partir de uma modelagem geomecânica computacional, que pode certificar e simular 

de forma aproximada o comportamento das pilhas de estéril, de acordo com o 

planejamento do seu manejo. 

Através da modelagem geomecânica computacional, é possível simular 

diversas formas de armazenamento e sua respectiva condição de estabilidade, 

conduzindo a uma definição racional do processo construtivo das pilhas de estéril. 
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Figura 2.2 – Aspectos geométricos do depósito de estéril (Modificado de Oliveira Filho, 

2009) 

 

a) Escolha do local 

 

Com base em todas as informações obtidas nas fases de avaliação geológico-

geotécnica do terreno, inicia-se o processo de escolha dos possíveis locais de 

armazenamento do estéril proveniente das operações de lavra da jazida mineral. De 

acordo com Petronilho (2010), a escolha do local de empilhamento do estéril é 

governada pela distância entre os possíveis locais de armazenamento à região das 

frentes de lavra, essa distância é denominada distância média de transporte (DMT). 

Dessa forma, dentre os locais de empilhamento possíveis (de acordo com os 

dados geológico-geotécnicos), o que apresentar o menor DMT será em geral o 

escolhido. Mas a possibilidade de deposição do estéril dentro das próprias cavas deve 

ser sempre considerada, com uma alternativa (Figura 2.3). 

O processo de escolha do local de empilhamento do estéril obedece ao 

planejamento da lavra e a um plano diretor de manejo estéril, que determina a 

viabilidade econômica, técnica e ambiental de construção das pilhas, definindo o custo 

do transporte, que pode ser realizado por caminhões, vagonetes ou correias. 

Algumas características das áreas de armazenagem definem os tipos de 

depósitos que serão construídos. Dessa forma, o depósito pode ser dos tipos cabeceira, 

vale, encosta, crista e pilha (Figura 2.4). 
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Figura 2.3 – Disposição de estéril dentro da cava, Serra de Carajás (Carvalho, 2009) 

 

 
 

a) Cabeceira b) Vale 

 
 

c) Encosta d) Crista 

 

e) Pilha 

Figura 2.4 – Tipos de depósitos de estéril (Aragão, 2008) 
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b) Preparação da fundação e da superfície da pilha 

 

Desmatamento e remoção de materiais que afetam a estabilidade das pilhas de 

estéril fazem parte das atividades de limpeza e preparação do terreno (NBR 13029, 

2006). O controle da água superficial e subterrânea, através dos sistemas de drenagens 

interna e externa, também fazem parte do processo de preparação do terreno (fundação) 

para receber o estéril proveniente da jazida. 

De acordo com Eaton et. al. (2005), todo solo orgânico e mole deve ser retirado 

para não afetar a estabilidade das pilhas, esta atividade de remoção deve se concentrar 

principalmente nas regiões de encostas íngremes. Nas regiões de solos moles pouco 

espessos, a remoção desses materiais pode não se tornar necessária, sobretudo se o 

material se encontra confinado.  

Áreas que possuem surgências d’água e solos com teor de umidade elevado 

devem ser drenadas, por meio de drenos de areia ou de pedregulhos do tipo “finger 

drains”, direcionados para uma rede de drenagem coletora central ou principal, 

conhecida como dreno de fundo (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 – Sistema de drenagens (Carvalho, 2009) 
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Nos locais formados por vales fechados, os drenos de fundo podem ser formados 

por colchões ou valas preenchidas de pedras de mão, pedregulhos (britas) e materiais 

com granulometria intermediária. Alguns tipos de drenos assumem a forma de espinha 

de peixe, com drenos principais localizados ao longo de todo o fundo do talvegue 

(Figura 2.6). 

Figura 2.6 – Dreno espinha de peixe (Modificado de Carvalho, 2009) 

 

McCarter (2005) chama a atenção para os cuidados que se deve ter para reduzir 

a saturação, evitar o aparecimento de superfície freática, reduzir a erosão superficial e 

proteger a perda de materiais finos por “piping”, como forma de minimizar a 

possibilidade de rupturas devido ao fluxo de água ao longo do corpo estrutural das 

pilhas de estéril.  

O controle do escoamento superficial da água deve ser feito por meio da 

captação em canais situados ao redor da estrutura e direcionados para fora da pilha de 

estéril. Geralmente o sistema de drenagem superficial do depósito deve ser constituído 

de drenagem transversal, longitudinal e periférica (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 – Sistema de drenagem superficial (Oliveira Filho, 2009) 
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A drenagem transversal dever ser construída com a mesma inclinação das 

bermas das pilhas (da crista do talude do banco inferior ao pé do talude do banco 

superior). 

A drenagem longitudinal é construída no pé dos taludes das bermas, onde a água 

superficial drenada segue para os canais de escoamento central ou para as canaletas 

laterais periféricas das pilhas de estéril. Em geral, essas canaletas laterais periféricas, 

que apresentam uma inclinação média de 10%, são construídas sob a forma de escadas 

para dissipar a energia, capaz de provocar o arraste de material e consequentemente a 

formação de processos erosivos nas pilhas de estéril. Toda a água proveniente desses 

canais é conduzida para uma bacia de contenção de finos, onde esses materiais com 

granulometria fina, carreados pelas forças de arraste das águas, são retidos e 

posteriormente sedimentados. 

 

c) Transporte e metodologias de armazenamento do estéril 

 

No processo de formação das pilhas, deve ser evitado o transporte a longas 

distâncias e deve ser favorecido o transporte em nível. Dessa forma, o estéril extraído 

das áreas mais elevadas deve ser transportado para as áreas altas (em média mesma 

altimetria) da pilha e o retirado das partes baixas deve ser encaminhado para os locais 

de empilhamentos, que também possuem em média baixos níveis altimétricos. Em 

ambos os casos, as declividades dos acessos às pilhas de estéril devem estar de acordo 

com as condições e com as normas de segurança do transporte em minas. 

O armazenamento do estéril preferencialmente deve ser efetuado ao longo de 

toda a extensão da crista, sempre se tentando construí-la da forma mais extensa 

possível. Isso minimiza o avanço da pilha verticalmente, evitando aterros muito 

elevados e instáveis. Isto favorece a dissipação dos excessos de poropressão que podem 

ser gerados durante o processo construtivo. 

De forma geral, duas metodologias podem ser aplicadas no processo 

construtivo das pilhas de estéril: a ascendente (Figura 2.8) e a descendente (Figura 2.9). 

Na construção que utiliza o método descendente, o estéril é basculado da ponta 

do aterro sem nenhum controle ou planejamento. Nesse método, que não é recomendado 

pelas normas reguladoras brasileiras, por não atender às condições mínimas de 

segurança, o aterro não é compactado e a fundação não sofre qualquer tipo de 

tratamento. 
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Lançamento Rebatimento 

 
Nivelamento 

 

Figura 2.8 – Método ascendente de construção de pilhas de estéril (Freitas, 2004) 

 

 

Figura 2.9 - Método descendente de construção de pilhas de estéril (Freitas, 2004) 

 

Na construção pelo método ascendente, o estéril transportado pelos caminhões 

é basculado nos locais de armazenamento e, em seguida, nivelado e rebatido pelos 

tratores, de forma controlada. Esta metodologia leva em conta todos os fatores de 

estabilidade e segurança, e por isso é a mais recomendada. 

Durante o processo construtivo, o basculamento dos caminhões gera pequenos 

depósitos cônicos (pilhas) de 2 a 3 metros de altura, em média, e são posteriormente 

niveladas, formando camadas de 1 a 1.5 metros de estéril semi compactado. A cada 10 a 
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15 metros, dependendo do planejamento operacional das pilhas, é feito um recuo da 

face do talude, dando origem a um terraço conhecido como berma. A largura das 

bermas, de acordo com as normas vigentes, deve ser superior a 6 metros. Finalizando a 

geometria da pilha, é realizada, quase sempre, a suavização do ângulo de face do talude, 

numa atividade conhecida como rebatimento, com o objetivo de aumentar a estabilidade 

do banco. 

Os materiais mais grossos devem ser utilizados no sistema de drenagem natural 

do terreno, nas camadas responsáveis pelo sistema de drenagem da pilha ou diretamente 

sobre os terrenos inclinados, formando os tapetes drenantes e o dreno de pé. Os 

materiais mais finos devem ser alocados nas camadas superiores das pilhas de estéril, 

fora das regiões de escoamento superficial. 

Uma variação do método ascendente é o método com terraceamento ou bancadas 

(Aragão, 2008). Neste caso, os alteamentos não são desenvolvidos até a crista da 

plataforma anterior. Por uma questão de segurança, um terraço (berma) deve ser 

deixado entre a crista do alteamento anterior e o pé do alteamento posterior (Figura 

2.10).  

 

Figura 2.10 – Método ascendente por terraceamento ou bancadas (Aragão, 2008) 

 

Uma variação do método descendente que pode ser aceitável em alguns casos é 

o método descendente “Contrapilhamento” (Figura 2.11). Nesse método o alteamento 

das pilhas é efetuado em sequência descendente, porém o banco superior é envolvido 

pelo banco inferior, aumentando-lhe a estabilidade. O método é pouco mais eficiente do 

que o método tradicional de empilhamento descendente, visto que as pilhas posteriores 

servem de contraforte do empilhamento anterior. As bermas, no caso, possuem largura 

que varia de 20 a 40 metros e podem ter caimento para baixo (Eaton et. al, 2005). 
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Figura 2.11 – Método descendente “Contrapilhamento” (Aragão, 2008)  

 

2.1.4. Análise geotécnica computacional 

 

A evolução dos computadores digitais bem como a adaptação dos métodos 

computacionais (ou numéricos) para aplicação na solução de problemas práticos em 

engenharia vem tornando a modelagem numérica uma ferramenta essencial na previsão 

do comportamento hidrogeomecânico de problemas geotécnicos para fins de projeto. 

Vários tipos de análise (de estabilidade, tensão-deformação, de fluxo) bem 

como diferentes métodos analíticos (equilíbrio limite e análise limite) e numéricos 

(diferenças finitas, elementos finitos, elementos discretos, elementos de contorno) 

podem ser adotados na fase de estudo e projeto de uma obra geotécnica. 

Em toda modelagem numérica, a definição das propriedades geotécnicas dos 

diversos materiais envolvidos é sempre uma preocupação. No entanto, essas 

propriedades devem ser definidas ainda na etapa de avaliação geológico-geotécnica da 

fundação e da pilha, na fase de planejamento do empreendimento mineiro.  

As propriedades geométricas e os processos construtivos, no entanto, devem 

ser testados com o auxílio da modelagem numérica, para os diversos cenários possíveis.  

Neste trabalho, será adotado o MEF como técnica de discretização da 

modelagem numérica da construção de pilhas de estéril. Ela fornecerá, entre outras 

grandezas, a distribuição das tensões tanto do empilhamento quanto na fundação 

(Figura 2.12), a qual auxiliará na tomada de decisão quanto à configuração geométrica e 

ao processo construtivo mais estável e tecnicamente viável. 
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Figura 2.12 – Distribuição de tensão vertical numa pilha de estéril 

 

2.1.5. Construção de pilhas de estéril 

 

Realizadas todas as etapas, descritas anteriormente (item 2.1.1 ao 2.1.4), que 

definem todo o programa de execução da pilha de estéril, parte-se para a construção da 

pilha de estéril propriamente dita. De acordo com Petronilho (2010), a construção da 

pilha deve seguir uma sequência criteriosa e ordenada, como mostra a Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 - Sequência do processo construtivo de pilhas de estéril (Petronilho, 2010) 
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2.2. FORMULAÇÃO NÃO LINEAR DO PROBLEMA MECÂNICO 

DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO VIA MEF 

 

A equação diferencial que representa o equilíbrio estático de um problema 

mecânico pode ser escrita como (Zienkiewicz e Taylor, 1989, Bathe, 1982): 

0b =+σσσσ∇∇∇∇T  em V (2.1) 

em que V é o domínio do problema, ∇∇∇∇ é um operador diferencial de primeira ordem, σσσσ é 

o vetor das componentes de tensão os quais dependem do tipo e da geometria do 

problema e o vetor b é o vetor de força de volume.  

A Equação 2.1 deve atender às seguintes condições de contorno: 

qn ====σσσσ  em Sq (condição de contorno natural) (2.2a) 

0=U i  em Su (condição de contorno essencial) (2.2b) 

em que Sq e Su são, respectivamente, os contornos do domínio do problema com força e 

deslocamentos prescritos. O vetor q é o vetor de força de superfície e U é o vetor de 

deslocamentos nodais. 

A solução da Equação 2.1 não é trivial e às vezes só se torna possível para 

geometria, condições de contorno e carregamento muito simples. Portanto, 

procedimentos numéricos vêm sendo adotados para a obtenção de soluções ainda que 

aproximadas. Neste caso, a equação diferencial de equilíbrio estático representada pela 

Equação 2.1 pode ser reescrita na forma do método dos elementos finitos como: 

extint FF =  (2.3) 

em que extF  é o vetor de força externa que representa o arranjo global do vetor de força 

nodal equivalente ás forças externa do elementoeextF  definido como: 

e
b

e
s

e
ext += FFF  (2.4) 

onde, 

qe
ee

s dS∫=
qeS

TqNF  (2.5a) 
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representa a parcela do vetor de força externa e
extF  devido às forças de superfície,  

e
Ve

T dV
ee

b ∫= bNF  (2.5b) 

representa a parcela do vetor de força externa e
extF  devido à força de peso próprio.  

Nas definições dadas pelas Equações 2.5, N representa a matriz de interpolação 

que contém as funções de interpolação Ni as quais dependem do tipo de elemento finito 

adotado (Nogueira, 2010). As Equações 2.5a e 2.5b são integradas, respectivamente, ao 

longo de uma face (Se) e do volume do elemento finito (Ve).  

O vetor de força interna intF  (Equação 2.3) representa o arranjo global do vetor 

de força nodal e
intF  equivalente ao estado de tensão σσσσ em um dado elemento, o qual é 

definido como: 

e
V

Te
int dV

e

∫= σσσσBF  (2.6) 

O operador B é a matriz cinemática que contém as derivadas das funções de 

interpolação Ni e depende da condição de deformação e do tipo de elemento. 

No caso de uma relação tensão-deformação não linear, o sistema de equação de 

algébrica representada pela Equação 2.3 define um sistema de equações não lineares 

devido a não linearidade da parcela de força interna. Assim sendo, uma estratégia de 

solução deve ser adotada de modo a garantir a condição de equilíbrio global. 

Dentre as tantas estratégias encontradas na literatura, a que adota um 

procedimento incremental iterativo, tipo Newton Raphson, é mais difundida e a que foi 

implementada no ANLOG. A Figura 2.14 descreve esquematicamente este 

procedimento.  
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Figura 2.14 – Ilustração do processo de solução não linear (Adaptado de Yang, 2009) 

 

 A partir de uma dada configuração de equilíbrio n, onde os estados de tensão e 

deformação são conhecidos, é possível se obter uma solução incremental predita em 

termos dos deslocamentos globais 0nÛ∆ . Esta solução predita deverá ser corrigida por 

iterações sucessivas kÛ∆δ até se atingir uma nova configuração de equilíbrio n+1. 

Nessa estratégia, a solução do problema é obtida atualizando-se o vetor de 

deslocamento nodal 1n
ˆ

+U  no final de cada incremento, ou seja: 

nn1n
ˆˆˆ UUU ∆+=+  (2.7) 

com 

∑
=

∆δ+∆=∆
iter

1k

k0
nn

ˆˆˆ UUU  (2.8) 

em que iter é o número de iterações necessárias para se atingir a convergência no passo 

corrente. 

A solução incremental predita 0
nû∆  indicada na Equação 2.8 é obtida resolvendo 

o sistema de equação: 
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ext
0
nt ˆ FuK ∆=∆     (2.9) 

em que K t é a matriz de rigidez global que representa o arranjo global das matrizes de 

rigidez de cada elemento etK  definida como: 

∫=
v

ent
Te

t dV)( BDBK σσσσ  (2.10) 

e avaliada em função do estado de tensão no início do incremento nσσσσ . O vetor de 

incremento de força externa extF∆  varia ao longo do ciclo incremental tal como: 

extext FF λ∆=∆  (2.11) 

em que λ∆  é fator de incremento de carga cujo somatório ao longo da trajetória de 

equilíbrio deverá ser, no máximo, igual à unidade. 

A correção iterativa do incremento de deslocamento é obtida fazendo: 

[ ] k1k
t

k ψψψψ
−

=∆δ Ku  (2.12) 

em que 

k
intext

k FF −=ψψψψ  (2.13) 

é chamada de força desequilibrada em cada ciclo iterativo k, 

extnextext FFF ∆+=  (2.14) 

é o vetor de força externa o qual permanece constante ao longo do ciclo iterativo, 

k
intnint

k
int FFF ∆+=  (2.15) 

é o vetor de força interna o qual varia ao longo do longo do ciclo iterativo em função do 

incremento de força interna k
intF∆  que representa o arranjo global do vetor de 

incremento de força interna em cada elemento 
ke

intF∆  avaliado em cada iteração k e 

definido como: 

∫ ∆=∆
eV

e
Tke

int dVkσσσσBF  (2.16) 
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em que kσσσσ∆  é o incremento de tensão avaliado em nível de cada elemento a cada 

iteração. Na Equação 2.12 a matriz de rigidez é avaliada a cada iteração em função do 

estado de tensão. Este esquema define o método Newton-Raphson padrão em que a 

matriz de rigidez é refeita a cada iteração. Esta matriz pode ser mantida constante e 

igual à matriz avaliada na configuração de equilíbrio n, tal como apresentado na 

Equação 2.10. Neste caso, tem-se o método de Newton-Raphson modificado em que a 

matriz de rigidez permanece constante ao longo do ciclo iterativo. 

No final de cada ciclo iterativo uma verificação do estado de convergência da 

solução é feita, através de um critério que relaciona a norma do vetor de força 

desequilibrada (Equação 2.13) com a norma do vetor de força externa (Equação 2.14). 

Desta forma, para uma dada tolerância, o esquema iterativo garante, a cada incremento, 

que o equilíbrio global, as condições de compatibilidade, as condições de contorno e as 

relações constitutivas sejam satisfeitos. 

 Este procedimento envolve a avaliação do estado de tensão em cada elemento a 

cada ciclo iterativo. Da mesma forma, os vetores de deformação 1n+εεεε  e de tensão 1n+σσσσ  

no final de cada incremento podem ser atualizados: 

nn1+n ∆+= εεεεεεεεεεεε  (2.17a) 

nn1+n ∆+= σσσσσσσσσσσσ  (2.17b) 

em que 

nn ûB∆=∆εεεε  (2.18a) 

ntn εεεε∆=∆ Dσ  (2.18b) 

As matrizes B e Dt são, respectivamente, a matriz cinemática (que depende da 

relação deformação-deslocamento) e a matriz constitutiva (que depende da relação 

tensão-deformação-resistência). Do ponto de vista da elastoplasticidade a matriz 

constitutiva Dt pode ser escrita como: 

pet DDD −=  (2.19) 

em que 
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λ+λ+λ
+λλ+λ
+λ+λλ

=

G000

0G2G2

0G2G2

0G2G2

eD  (2.20) 

é a matriz elástica com G, módulo de elasticidade cisalhante, e λ, constante de Lamè, 

definidos em termos das constantes elásticas, E e ν, como: 

)+1(2

E
=G

ν
 (2.21a) 

( )( )ν−ν+
ν=λ

211

E
 (2.21b) 

A parcela plástica da matriz constitutiva é dada por: 

H

)(

e
T

T
ee

p
+

=
bDa

aDbD
D  (2.22) 

em que a é o gradiente da função de plastificação )h,(Fσ  que define o início do fluxo 

plástico e b é o gradiente da função potencial plástico 0h),G( =σ  que define a direção 

do fluxo plástico. Estas funções dependem do estado de tensão e do parâmetro de 

endurecimento h. O módulo de endurecimento H indica a variação do critério de 

plastificação com as deformações plásticas. 

No caso de modelos sem endurecimento (H=0) a parcela plástica da matriz 

constitutiva é dada por: 

bDa
aDbD

D
e

T

T
ee

p

)(=  (2.23) 

As equações constitutivas são utilizadas para representar, de forma ideal, o 

comportamento tensão-deformação dos materiais em geral. Para materiais geológicos 

como os solos e rochas estas equações constitutivas devem levar em conta 

características tais como: não linearidade, plasticidade e dilatância.  

Neste trabalho, um modelo elástico perfeitamente plástico, com base no critério 

de Mohr-Coulomb, é usado para descrever a relação tensão-deformação-resitência. Este 

modelo leva em conta o efeito da dilatância através do emprego da plasticidade não 
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associado. O critério de plastificação deste modelo coincide com o critério de ruptura, 

não ocorrendo endurecimento durante o fluxo plástico.  

No espaço das tensões principais, a superfície de plastificação de Mohr-

Coulomb tem a forma de uma pirâmide em que a seção normal ao eixo hidrostático em 

qualquer ponto é um hexágono irregular conforme o ilustrado na Figura 2.15. 

 

  

 

a) Plano π b) Espaço das tensões principais 

Figura 2.15 – Superfície de plastificação de Mohr-Coulomb (Oliveira, 2006) 

 

As arestas e o ápice (vértice) da superfície de Mohr-Coulomb formam um 

conjunto de pontos singulares nos quais os gradientes da função de plastificação e da 

função potencial plástico não possuem definição única. Dificuldades numéricas podem 

aparecer quando o estado de tensão se aproxima dessas regiões.  

Para contornar estes problemas, Sloan e Booker (1986) e Abbo e Sloan (1995) 

propuseram uma nova versão para este modelo na qual as singularidades relacionadas 

ao ápice e às arestas são removidas. Para tratar as singularidades relacionadas às arestas, 

Sloan & Booker (1986) propuseram uma aproximação trigonométrica para a função de 

plastificação conduzindo a uma suavização da mesma como pode ser observada na 

Figura 2.16. Já para o tratamento da singularidade do ápice, Abbo e Sloan (1995) 

propuseram uma suavização da função de plastificação na região do ápice através de 

uma aproximação hiperbólica tal como ilustrado na Figura 2.17. 
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Figura 2.16 – Tratamento das arestas do modelo Mohr-Coulomb (Oliveira, 2006) 

 

)(K

sen

a

b

θ
φ=  

Figura 2.17 – Aproximação hiperbólica da função de plastificação de Mohr-Coulomb 

(Oliveira, 2006) 

 

 Introduzindo as modificações sugeridas pelos autores acima citado obteve-se a 

seguinte função de plastificação para o modelo de Mohr-Coulomb modificado: 

( ) ( ) φ−φ−φ+θ= coscsen
3

I
asen)(KIF 122

D2  (2.24) 

Em que c e φ são, respectivamente, a coesão e o ângulo de atrito interno do material; 

]6/;6/[
II

I

2

33
sen

3

1

D2D2

D31 ππ−∈θ












 −=θ −  (2.25) 

I1/3

√I2D

M-C

M-C Hiperbólico

a

b

c cotgφ

1
senφ/K(θ)
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é o ângulo de Lode, I1 é o primeiro invariante do tensor de tensão, e I2D e I3D são, 

respectivamente, o segundo e o terceiro invariante do tensor de tensão desviadora. E 

ainda, para Tθ≤θ  

( ) 







φθ+θ=θ sensen

3

1
cosK  (2.26) 

e para Tθ>θ  

θθ 3Bsen+A=)(K  (2.27) 

em que 









φθ−θθ+θθ+θ= sen)3tgtg3)((sinal

3

1
3tgtg3cos

3

1
A TTTTT

 (2.28) 









φθ+θθ

θ
= sencos

3

1
sen)(alsin-

3cos3

1
B TT

T

 (2.29) 

De acordo com Sloan e Booker (1986) o ângulo de transição Tθ  pode assumir valores 

de 25° a 29°. Abbo e Sloan (1995) recomendam para o parâmetro “a” um valor em 

torno de 5% φgcotc . 

A função de plastificação acima conduz ao seguinte vetor gradiente da função de 

plastificação (Owen e Hinton, 1980): 

σσσσ
a

∂
∂










∂
θ∂

θ∂
∂

∂
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∂
∂
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I
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I

K
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F

I

FI

I

FF

321

4444 34444 214444 34444 21321

 (2.30) 

As constantes C1, C2 e C3 são definidas na Tabela 2.3 e os vetores 1I∂
∂σ

, 2DI∂
∂σ

 e 3DI∂
∂σ

 

contêm as derivadas dos invariantes de tensão. 

O vetor b representa o gradiente da função potencial plástico e é definido de 

forma análoga ao vetor a, adotando-se uma função potencial plástico similar à função de 

plastificação (Equações 2.24), substituindo-se, no entanto, o ângulo de atrito φ pelo 

ângulo de dilatância ψ.  
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Tabela 2.3. Definição das constantes do vetor a – Modelo Mohr-Coulomb modificado 

 Tθ≤θ  Tθ>θ  

C1 φ− sen
3

1  φsen
3

1
-  

C2 






 θφθ+θ−α+α
D2

D2 I2

3tg
-)sencos

3

1
sen(I2/  







 θ
θα+θα

D2
D2TT I2

3tg
-)3Bcos3(I2/)(K

 

C3 






 θφθ+θ−α
D3

D2 I3

3tg
)sencos

3

1
sen(I  







 θθα
D3

D2T I3

3tg
)3Bcos3(I  

 
D2I

1
=α     

22
D2

T
)sina(+)(KI

)(K
=

φθ
θ

α  

 

As Equações 2.18 só são válidas para incrementos infinitesimais de tensões dσσσσ  

e deformações dεεεε . Na solução numérica de problemas de contorno, no entanto, estes 

incrementos não são infinitesimais e, portanto, erros são cometidos e acumulados 

durante a integração das tensões. Estes erros conduzem à violação do critério de 

plastificação em nível do ponto de Gauss (ou local), da mesma forma que os erros 

cometidos e acumulados quando se utiliza um esquema puramente incremental 

conduzem à violação do equilíbrio no nível da estrutura (ou global). 

Assim sendo um esquema de integração deve ser estabelecido ao longo do 

incremento de deformação a fim de se avaliar o incremento de tensão a cada ciclo 

iterativo. Os esquemas de integração de tensão são classificados em explícitos e 

implícitos. No caso dos algoritmos explícitos as variáveis de estado são avaliadas no 

início do incremento (ou subincremento) de deformação.  

Considerando que a direção do fluxo plástico permanece constante ao longo da 

trajetória de deformação (incremento ou subincremento de deformação) o seguinte 

esquema explícito de integração de tensão pode ser proposto: 

nn1n σσσ ∆+=+  (2.31) 

( )
nsub nsub

k k
n t

k 1 k 1

d ( ) nsub
= =

∆σ = σ = ∆ε∑ ∑ D  (2.32) 

com nsub sendo o número de subincrementos no qual o incremento finito de 

deformação deve ser dividido.  

O número de subincrementos nsub em cada ponto de integração é estimado 

empiricamente. Vários critérios têm sido sugeridos para a definição do seu tamanho. 
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Nayak e Zienkiewicz (1972b) e Owen e Hinton (1980) utilizam um incremento cujo 

tamanho é obtido limitando a variação máxima da função de plastificação a uma fração 

da função de endurecimento. Nyssen (1981) usou o erro de truncamento estimado de 

um único passo para determinar o tamanho do incremento. Sloan e Booker (1986) 

propôs atualizar o tamanho do subincremento durante a integração da tensão analisando 

o erro relativo cometido em cada subincremento.  

 O processo de integração explícita é mais eficiente quando o número de 

subincrementos é calculado de forma automática, considerando-se o grau de não-

linearidade do comportamento tensão-deformação e/ou o erro cometido durante o 

processo.  

 Sloan et. al. (2001) propuseram um algoritmo explícito com subincrementos em 

que o tamanho do subincremento é calculado em função do erro cometido na avaliação 

das tensões. Este algoritmo, apresentado na Tabela 2.4, é chamado de algoritmo 

explicito com controle do erro. Neste algoritmo, a função de plastificação F(σ ) é 

utilizada para verificar se o estado de tensão é aceitável ou não. Se F(* 1n+σ ) ≤  FTOL, o 

comportamento é elástico e o incremento de tensão está correto. Entretanto, se F(* 1n+σ ) 

> FTOL, ocorreu escoamento plástico, e o incremento de tensão está incorreto. FTOL é 

uma pequena tolerância positiva. Sloan et al. (2001) sugerem valores de FTOL entre 10-

6 e 10-9. 

Pode-se observar que o processo de integração inicia no pseudo tempo T=0 com 

um valor de 1T =∆ . Através da avaliação do erro local cometido na integração das 

tensões e da tolerância STOL adotada, o algoritmo determina os valores adequados para

T∆  que deverão ser maiores ou iguais a ∆Tmínimo. Esta última condição é utilizada para 

limitar o número máximo de subincrementos (Para ∆Tmínimo = 10-4, o número máximo 

de subincrementos será 10000). 

Pode-se observar ainda, que um valor mínimo para q (qmín=0,1) é determinado 

como mais uma forma de se evitar subincrementos muito pequenos e o elevado custo 

computacional. Um valor máximo para q também é utilizado. Sloan et al. (2001) 

sugerem (qmáx=1,1), isto significa que subincrementos subseqüentes serão no máximo 

10% maiores. Esse valor máximo é utilizado com a finalidade de se reduzir o número de 

falhas (quando o erro local R é maior que a tolerância STOL). 
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Tabela 2.4 - Esquema de Euler modificado (Oliveira 2006) 

(1) Dados de entrada: nσσσσ  , ∆ε ,  STOL, FTOL, LTOL, mínimoT∆  

(2)  Calcule a tensão predita elástica:  εDσ ∆=∆ e  e σσσ ∆+=+
∗

n1n  

      se: FTOL)(F 1n ≤+
∗
σ  então atualize 1n1n ++++++++

∗= σσ  e saia      !Estado de tensão final elástico 

(3)  se FTOL)(FeFTOL)(F *
1nn >−< +σσ          !Transição do estado elástico p/ plástico  

       determine α  com 1e0 10 =α=α           

(4)  Se FTOL)(FeFTOL)(F *
1nn >≤ +σσ  , calcule: ( ) ( )σaσa ∆∆=β n

T
ncos         

          Se LTOLcos −≥β      ! LTOL≈10-6 

• Incremento puramente plástico. Faça 0=α  
          Se não      ! Houve descarregamento elástico seguido de fluxo plástico 

• Determine os valores 10 e αα       

• Determine α  com 10 e αα   

(5)  Determine as tensões de contato com a superfície de plastificação e a parcela plástica das deformações 
          Avalie:  εDσσ ∆α+= en     e   εε ∆α−=∆ )1(p  

(6)  Faça T=0 e ∆T=1 
(7)  Enquanto T < 1, faça (8) a  (15)           

(8)  calcule as estimativas de incremento de tensão:  
             avalie: 

pTd εεεεεεεε ∆∆=  

           dε)(d ep1 σD=σ                 

           dε)d(d 1ep2 σσ += σD  

(9)  calcule o estado de tensão final temporário conforme a equação 

                      ( )112
1

temp dd σσσσ ++=     ! Estado de tensão final temporário 

(10)   calcule o erro relativo para o corrente subincremento :   

                        { }EPS,)dd(5.0máxR temp12 σσσ −=     ! EPS≈10-16  

(11)   se R > STOL  !O subincremento falhou. Um novo ∆T será calculado em função do erro.  

• calcule : ( ){ }1.0,R/STOL9.0máxq 2/1=      ! STOL≈10-6 a 10-2 

• calcule: { }mínimoT,TqmáxT ∆∆=∆       

• retorne para a posição (8)                     

(12)   O subincremento foi um sucesso, atualize as tensões : tempσσ =  

(13)  se FTOL)(F >σ     ! Verifica se o estado de tensão final viola a condição de plastificação 

                    Corrigir as tensões σ     
(14)   Calcule o  tamanho do próximo subincremento 

• ( ){ }1.1,R/STOL9.0mínimo=q 2/1  

•  se o subincremento anterior falhou, limite o tamanho do próximo: { }1,qmínimoq =  

•  calcule o tamanho do novo subincremento : TqT ∆=∆  

•  atualize TTT ∆+=  
(15)   Garantir que o próximo subincremento não seja menor que o tamanho mínimo estipulado e 
checar se o   processo de integração não ultrapasse T = 1. 

• { }mínimoT,TmáxT ∆∆=∆  

• { }T1,TmínT −∆=∆                          

(16)  T = 1, saia com as tensões no final do incremento σσ =+1n             

EPS = menor erro relativo calculado pela máquina 
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Capítulo 3 

 

 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA CONSTRUÇÃO 

DE ATERROS 
 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Os aterros, de uma forma geral, são obras geotécnicas (estruturas) 

geometricamente muito simples. No entanto, o material que o constitui pode variar 

bastante, tanto em granulometria (argila a blocos de rocha), quanto em estado (de moles 

ou fofos a rígidos e compactos). E ainda, seu processo construtivo pode ser mecânico, 

em camadas compactadas ou não (como no caso das pilhas de estéril de mineração), ou 

hidráulico (como o que acontece nas barragens de rejeito). 

Os fenômenos físicos envolvidos no comportamento mecânico destes aterros 

podem ser simples (como no caso dos aterros constituídos por materiais granulares e 

permeáveis, em que o efeito da geração de excessos de poro pressão durante a 

construção é desprezado) ou extremamente complexos (como nos casos dos aterros 

constituídos por materiais cujos minerais constituintes reagem com o oxigênio e a água 

presentes no meio provocando um fenômeno com acoplamento termo-químico-hidro-

mecânico). 

Neste trabalho são apresentados resultados de análises tensão-deformação sem 

levar em conta a geração de excessos de poro pressão durante o processo construtivo 

dos aterros e nem outros fenômenos acoplados. Este tipo de análise é dito desacoplado, 

e considera o comportamento mecânico em longo prazo. 

É importante pontuar que como toda obra de engenharia, as obras geotécnicas 

exigem certa sequência de execução e o seu comportamento mecânico dependente das 

variações intermediárias da geometria, do carregamento, das condições de contorno e 

das trajetórias de tensão. A representação apropriada do comportamento do material e 
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das diferentes etapas envolvidas no processo construtivo de uma obra geotécnica é, 

portanto, fundamental para a previsão do comportamento mecânico destas obras. 

O processo de simulação numérica, via MEF, da construção de aterros consiste 

em 3 etapas distintas: definição do carregamento nodal equivalente devido a ação de 

cada nova camada sobre as demais já construídas, definição da rigidez do novo conjunto 

de elementos, e solução do sistema de equação algébrico gerado.  

Várias técnicas têm sido propostas desde a década de 60. Um dos trabalhos 

pioneiros na utilização do MEF para análise de aterros foi apresentado por King (1965). 

Ele propôs um procedimento no qual a simulação da construção de um elemento é feita 

avaliando-se o peso do elemento a ser aterrado e dividindo-o igualmente entre os pontos 

nodais do contorno entre o elemento em construção e os já construídos. Além disto, o 

módulo de elasticidade do elemento em construção é reduzido de um fator (em geral 

igual a 1000) para simular a colocação de um material com peso, mas sem rigidez. Esse 

módulo, no entanto, é recuperado quando da colocação da camada subsequente.  

O procedimento proposto por King (1965) foi sistematicamente usado e 

modificado por vários autores, sobretudo no que diz respeito à primeira etapa do 

processo que se refere a definição do carregamento nodal equivalente (Clough e 

Woodward, 1967; Clough e Duncan, 1971; Kulhawy e Duncan, 1972). Assim surgiram 

as técnicas da sobrecarga e a de “ligar a gravidade”, ilustradas na Figura 3.1. 

Pela técnica da sobrecarga, o efeito de uma nova camada é simulado aplicando-

se no topo da camada já construída uma força distribuída equivalente ao peso da camada 

em construção. Esse procedimento é ilustrado na Figura 3.1a na qual a camada 1 já está 

construída e a força distribuída (Q) representa uma sobrecarga equivalente ao peso da 

camada 2. Notar que, nesta etapa, os elementos correspondentes à camada 2 ainda não 

existem na malha. 

Camada 1
Q (F/L2)

 

Camada 1

Camada 2

γ

 

a) Sobrecarga b) “Ligar a Gravidade 

Figura 3.1 – Simulação da construção de aterros (Adaptado de Nogueira, 1998). 
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Pela técnica de “ligar a gravidade” (Figura 3.1b), o efeito de uma nova camada é 

simulado aplicando-se um carregamento nodal equivalente às forças de corpo (devidas 

ao peso próprio) nos nós dos elementos que pertencem a esta camada. Observar que, 

nesta etapa, os elementos correspondentes à camada 2 já existem na malha.  

Associada às duas técnicas acima citadas, Clough e Woodward (1967) 

utilizavam o procedimento das malhas fixas (Figura 3.2a) para a simulação da 

construção em etapas. Este procedimento envolvia a solução das equações de equilíbrio 

tantas vezes quanto o número de etapas, e para cada etapa tinha-se uma malha de 

elementos finitos diferentes. Obviamente, seria trabalhoso simular por este 

procedimento e via MEF, a construção de um aterro em centenas de camadas, em 

virtude de limitações computacionais como tempo e capacidade de processamento. 

 

Malha 1 (para construção da etapa 1) 

 

Malha 2 (para construção em 2 etapa) 

 

Malha 3 (para construção em 3 etapas) 

a) Procedimento da malha fixa 

 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

 

 

 

b) Procedimento da malha dinâmica 

Figura 3.2 – Procedimento de simulação da construção em etapas (Adaptado de 

Nogueira, 1998) 
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Neste trabalho, adota-se a técnica de “ligar a gravidade e a simulação da 

construção de aterros é feita através de um procedimento de malha dinâmica. Neste 

caso, parte-se de uma única malha de elementos finitos contendo todas as camadas a 

serem construídas, no entanto, considerando os elementos inicialmente desativados (ou 

seja, com os graus de liberdades restringidos). A cada etapa de construção, os elementos 

pertencentes a cada camada são ativados e seus graus de liberdade liberados, passando 

este elemento a contribuir para a rigidez global do sistema. 

 

 

3.2. O PROGRAMA ANLOG 

 

 O programa computacional ANLOG (Análise Não Linear de Obras Geotécnicas) 

é escrito em linguagem de programação FORTRAN 90. Sua primeira versão foi 

desenvolvida por Zornberg (1989) tendo sido utilizada na análise de problemas 

mecânicos de equilíbrio estático, envolvendo a simulação de aterros e escavações, sob 

condição de deformação plana e axisimétrica e levando em conta o comportamento 

tensão-deformação elastoplásticos.  

Uma nova versão do programa foi desenvolvida por Nogueira (1998) 

considerando o acoplamento entre fluxo e deformação. Dando continuidade aos 

trabalhos desenvolvidos por Nogueira (1998) outras versões deste código foram 

desenvolvidas. Machado Jr. (2000) desenvolveu uma versão (GEOFLUX) para análise 

de problemas de fluxo em meio poroso não saturado. Pereira (2003) incorporou os 

elementos de reforço que possibilitou a análise de problemas mecânicos de equilíbrio 

estático de estruturas de solos reforçado (ANLOG v.2003). Pinto (2004) incorporou à 

formulação acoplada o efeito da variação do nível d´água (ANLOG v.2004). Silva 

(2005) introduziu os elementos tridimensionais e generalizou o código para situações 

3D (ANLOG v.2005). Oliveira (2006) incorporou ao código os elementos de reforço e 

interface axissimétricos e os modelos Mohr-Coulomb modificado para o solo e 

Coulomb para a interface com comportamento elástico-perfeitamente plástico (ANLOG 

v.2006). Yang (2009) incorporou a versão do modelo Lade-Kim proposta por Lade e 

Jacobsen (2002), assim como, sugeriu uma nova modificação para a função de 

amolecimento a fim de suavizar a curva tensão-deformação na condição pós-pico e 

ainda levar em conta o efeito da tensão de confinamento na resistência residual. Essa 
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nova versão (ANLOG v. 2009) foi verificada e calibrada a partir dos resultados de 

ensaio em centrífuga desenvolvidos por Arriaga (2001). Valverde (2010) generalizou os 

modelos constitutivos para simulações 3D. 

 O ANLOG roda numa plataforma Windows (Figura 3.3) e o programa MTOOL 

(Figura 3.4) desenvolvido pelo grupo de tecnologia em computação gráfica da PUC-Rio 

(TecGraf®) é usado como pré e pós processadores gráficos. 

 

 

Figura 3.3 – Ambiente de trabalho do FORTRAN. 

 

Figura 3.4 – Mtool - TecGraf®. 
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Em todas as versões a estrutura em macro-comando é adotada. Esta estrutura 

permite a simulação de processos construtivo tais como aterros e escavações de uma 

forma simples e conveniente. 

 Um macro-comando é uma palavra chave utilizada para controlar a execução de 

blocos de rotinas que devem ser acionadas para realização de uma tarefa específica. O 

usuário deverá fornecer a seqüência de macro-comandos bem como todos os dados 

relacionados a eles. Esta sequência de macro-comandos define o fluxo de informação 

que deverá ser usado na solução de um problema específico.  

 Dentre os vários macro-comandos disponíveis no ANLOG (Nogueira 1998 e 

2010), podem-se destacar os seguintes macro-comandos que foram adotados neste 

trabalho: DADOS, CGRAV, ATER, SOLVE, DEF, ZDESL, ZDEF e MVIEW. 

 O macro-comando DADOS ativa um bloco de rotinas as quais são responsáveis 

pela leitura dos dados geométricos (coordenadas e conectividades), materiais (modelos 

constitutivos e parâmetros) e condições de contorno (essencial). 

 O macro-comando CGRAV ativa um bloco de rotinas que fornecem o 

carregamento nodal devido às forças de peso próprio. 

 O macro-comando ATER ativa um bloco de rotinas que fornecem o 

carregamento nodal devido às forças de peso próprio das camadas a serem construídas 

durante o processo de simulação da construção de aterros, bem como libera e renumera 

os graus de liberdade dos elementos recém aterrados. 

 O macro-comando SOLVE é usado para obter as matrizes características globais 

e resolver o sistema de equação algébrico característico do problema. As variáveis 

secundárias (deformação e tensão) são também obtidas através deste macro-comando. 

 O macro-comando ZDESL e ZDEF zera as matrizes de deslocamentos e 

deformação num determinado instante da análise. 

 O macro-comando MVIEW gera o arquivo neutro *.pos para o pós-

processamento utilizando o Mtool - TecGraf®. 
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3.3. EXEMPLOS DE VERIFICAÇÃO 

 

 Uma série de exemplos é apresentada neste item com o objetivo de verificar a 

utilização do programa computacional ANLOG e estudar o comportamento mecânico 

de aterros sob condição de equilíbrio estático ressaltando os aspectos relacionados com 

a geometria, parâmetros constitutivos e processos construtivos do aterro e aspectos 

relacionados com a deformabilidade do terreno de fundação. 

A Figura 3.5 mostra de maneira sintética os exemplos escolhidos, os quais 

apresentam solução analítica e/ou numérica disponíveis na literatura. Nestes exemplos 

os materiais envolvidos são considerados homogêneos, isotrópicos e com 

comportamento linear-elástico. 

O primeiro exemplo (Figura 3.5a) tem como objetivo reproduzir o estado de 

tensão, sob condição de deformação confinada, num meio geológico com superfície 

horizontal submetido à ação de forças de peso próprio. A solução analítica deste 

problema, com base na teoria da elasticidade, fornece um estado de tensão, conhecido 

como geoestático, caracterizado por um estado de tensão principal em que as tensões 

normais, vertical e horizontal, variam linearmente com a profundidade, sendo a tensão 

horizontal proporcional à tensão vertical. Neste caso, o coeficiente de proporcionalidade 

é conhecido como coeficiente de empuxo no repouso e é função do coeficiente de 

Poisson do meio (Timoshenko e Goodier 1980). 

O segundo exemplo (Figura 3.5b) apresenta a simulação da construção de um 

aterro construído sob uma fundação rígida e rugosa analisada por Clough e Woodward 

(1967) com base no procedimento da malha fixa. A influência do coeficiente de Poisson 

na magnitude dos deslocamentos verticais é verificada para diferentes geometrias. 

O terceiro exemplo (Figura 3.5c) apresenta a análise de aterro construído sob 

uma fundação finita e elástica com base rígida e rugosa. Este problema foi estudado por 

Clough e Woodward (1967) e os resultados podem ser encontrados em Poulos e Davis 

(1972). A influência da deformabilidade do terreno de fundação na distribuição de 

tensão e deslocamentos na base do aterro é considerada neste estudo. 

Por fim, o quarto exemplo (Figura 3.5d) apresenta a distribuição das 

componentes de tensão ao longo de semi-espaço infinito gerada pela construção de um 

aterro. Perloff et al (1967) apresentaram uma solução analítica para este problema 
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levando em conta diferentes configurações geométricas do aterro considerando o 

material constituinte do terreno de fundação o mesmo que constitui o aterro. 

 

 

a) Aterro sob condição de deformação confinada 

 

b) Aterro sob base rígida e rugosa 

 

c) Aterro sob base elástica finita 

 

d) Aterro sob base elástica infinita 

Figura 3.5 - Exemplos de verificação do ANLOG 
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3.3.1. Aterro sob condição de deformação confinada 

 

 Neste exemplo pretende-se apresentar a metodologia proposta para simulação 

numérica de um aterro que consiste na técnica de ligar a gravidade juntamente com o 

procedimento da malha dinâmica.  

A malha de elementos finitos bem como as condições de contorno em 

deslocamento, as propriedades materiais e a seqüência construtiva são apresentados na 

Figura 3.6.  

Dois procedimentos construtivos foram adotados: o primeiro foi executado em 1 

etapa, ou seja, as 8 camadas foram aterradas simultaneamente; o segundo foi executado 

em 4 etapas, ou seja, duas camadas por etapa. Os resultados apresentados nas figuras a 

seguir correspondem ao estado de tensão no final de cada procedimento. 

 

 

Figura 3.6 – Aterro sob condição de deformação confinada – malha de elementos finitos 

 

 A distribuição de tensão normal, vertical (σy) e horizontal (σx) ao longo da 

camada aterrada é apresentada na Figura 3.7, em função do número de etapas de 

construção. Como pode ser visto a distribuição de tensão com a profundidade independe 

do número de etapas de construção do aterro. Além disso, a solução numérica 

corresponde exatamente à solução analítica para a qual, de acordo com a teoria da 

elasticidade e considerando uma condição de deformação confinada, tem-se: 

)y-H(γ=)y(σy  (3.1) 

)y(σK=)y(σ
)ν-1(

ν
=)y(σ y0yx  (3.2) 

em que γ é o peso específico do material, ν é o coeficiente de Poisson e K0 é coeficiente 

de empuxo no repouso. 
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Figura 3.7 – Distribuição de tensão ao longo do aterro sob condição de deformação 

confinada 

 

 A distribuição de deslocamento vertical (v) ao longo da camada aterrada é 

apresentada na Figura 3.8, em função do número de etapas de construção. A Tabela 3.1 

apresenta os diversos procedimentos construtivos adotados bem como os deslocamentos 

verticais no topo da camada no final de cada processo. O deslocamento vertical no topo 

da camada é reduzido em mais de 75% quando o número de etapas varia de 1 para 8. 

Desta forma, pode-se confirmar que o deslocamento vertical varia em função do 

processo construtivo mesmo sendo o material linear elástico.  

 

Tabela 3.1 – Processos construtivos para o aterro sob condição de deformação 

confinada 

Etapas Camadas v(cm) 
1 1-8 0.039 
2 1-4; 5-8 0.029 
4 1-2; 3-4; 5-6; 7-8 0.017 
8 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 0.009 
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Figura 3.8 – Distribuição de deslocamento vertical ao longo do aterro sob condição de 

deformação confinada 

 

 

3.3.2. Aterro sob fundação rígida e rugosa 

 

Neste exemplo apresenta-se a simulação da construção de um aterro, de seção 

transversal triangular, sob uma base rígida e rugosa tal como ilustrado na Figura 3.5b. 

Neste caso o aterro é submetido a uma compressão vertical devido ao peso próprio sob 

condição não confinada. 

Clough e Woodward (1967) mostraram que os resultados em termos dos 

deslocamentos (obtidos via análise por elementos finitos) da construção de um aterro 

são altamente dependentes do número de etapas construtivas, mesmo com um material 

linear elástico, como pode ser observado no exemplo anterior. Assim, para levar em 

conta o efeito do processo construtivo na resposta do problema, estes autores utilizaram 

várias malhas de elementos finitos variando a altura do aterro (h), porém mantendo a 

inclinação (α) constante. Isto corresponde ao procedimento da malha fixa, em que a 

solução do problema de equilíbrio estático é obtida adotando-se diferentes malhas de 

elementos finitos construídas com diferentes razões h/H, tal como ilustrado na Figura 

3.9 (tomando partido da simetria do problema). 
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Figura 3.9 – Simulação da construção do aterro (Clough e Woodward 1967) 

 

 Este problema foi analisado com o ANLOG adotando-se a malha de elementos 

finitos apresentada na Figura 3.10, para um aterro com inclinação de 30o, juntamente 

com as condições de contorno e propriedades materiais.  

A simulação da construção do aterro, de modo a reproduzir os efeitos do 

processo construtivo observados por Clough e Woodward (1967), foi feita em uma 

única etapa, variando-se o número de camadas em cada etapa. A Tabela 3.2 apresenta as 

camadas ativadas considerando as diferentes alturas relativas de aterro (h/H).  

 

 

Figura 3.10 – Malha de elementos finitos (191 pontos nodais e 20 elementos T6 e 40 

elementos Q8) 

 

Tabela 3.2 – Estratégia de construção em uma etapa do aterro 

h/H 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
camadas ativadas em 

1 única etapa 
1 a 2 1 a 4 1 a 6 1 a 8 1 a 10 

 

h/H=0.6

α α α

αα

L/H=0.4tgα

h/H=0.8

L/H=0.2tgα

h/H=1.0

L/H=0

h/H=0.4

L/H=0.6tgα

h/H=0.2

L/H=0.8tgα
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Os resultados são apresentados (na Figura 3.11) em termos do fator de influência 

(I) definido como (Poulos e Davis 1972): 

2Hγ

E
)H/h,H/y(v=)H/h,H/y(I  (3.3) 

em que E é o módulo de Young, γ é o peso próprio do material do aterro, H é a altura 

final do aterro, v é o deslocamento vertical para o aterro construído em uma única etapa, 

y/H é a posição vertical relativa, em relação a base do aterro, de um dado ponto no 

aterro e h/H é altura relativa do aterro. 

Como pode ser observado, os resultados obtidos neste trabalho (ANLOG) 

concordam com obtidos por Clough e Woodward (1967) tal como apresentados em 

Poulos e Davis (1972). 

 

 

Figura 3.11 – Fator de influência ao longo da camada do aterro (h/H variável) 

 

Clough e Woodward (1967) propuseram uma distinção entre o deslocamento 

vertical (v) devido à construção em uma única etapa (instantânea) do aterro supondo um 

referencial fixo e o deslocamento vertical (vob) observado durante a construção em 

camadas do aterro (várias etapas). Estes autores sugerem que: 

)H/y,H/y(v-)H/h,H/y(v=)H/h,H/y(vob  (3.4) 

em que v(y/H,y/H) é o deslocamento vertical num ponto de coordenada y/H quando o 

topo do aterro se encontrava numa coordenada y/H. 
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 A Figura 3.12 apresenta os resultados, em termos dos deslocamentos verticais, 

obtidos pelo ANLOG, considerando uma construção em 5 etapas (com 2 camadas por 

etapa), e os obtidos pela Equação 3.2. Pode-se notar que o resultado fornecido pelo 

ANLOG para a construção em 5 etapas concorda muito bem com o resultado observado 

por Clough e Woodward (1967). 

 

Figura 3.12 – Deslocamento observado versus deslocamento instantâneo 

 

Vários estudos têm sido feitos com o intuito de definir o número ideal de 

camadas para simulação numérica de aterros. O que se tem observado é que esse 

número depende da região de interesse, ou seja, o aterro propriamente dito ou a 

fundação deste aterro. E, ainda, depende das variáveis que se deseja investigar, ou seja, 

deslocamentos, tensões ou ambos. 

 Quando o interesse é analisar apenas o comportamento da fundação do aterro, 

este pode ser simulado em apenas uma única camada. Quando o objeto de estudo é o 

aterro propriamente dito, ele deve ser simulado num número maior de camadas. Quando 

o interesse está voltado para a avaliação das tensões o número de camadas pode ser 

menor que quando o interesse consiste na previsão dos deslocamentos. 

 Clough e Duncan (1969) sugeriram para uma análise não linear elástica o uso de 

dez camadas. Este número tem sido um valor típico em diversas análises. Naylor e 

Mattar (1988) sugerem que este número seja reduzido para 5 ou 6 desde que seja 

utilizado um fator de redução para a rigidez das camadas em construção. Eles alegam 

que como as camadas das simulações numéricas são mais espessas que as camadas 

reais, então, elas seriam também mais rígidas. Assim sendo, para análises lineares-
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elásticas eles sugerem um fator de redução de 4 e para análises não-lineares um fator de 

redução de 3 a 5. 

Um aspecto importante relacionado à magnitude dos deslocamentos verticais 

está associado à definição do coeficiente de Poisson. A Figura 3.13 apresenta os 

resultados, em termos dos fatores de influência (I), das análises realizadas variando-se o 

coeficiente de Poisson de 0.1, 0.30 e 0.48. Os resultados obtidos pelo ANLOG para o 

coeficiente de Poisson de 0.48 concordam com os obtidos por Clough e Woodward 

(1967). Como pode ser observado, ainda na Figura 3.13, os deslocamentos verticais 

diminuem com o aumento do coeficiente de Poisson.  

A Figura 3.14 ilustra a influência do coeficiente de Poisson no deslocamento 

vertical em termos da influência relativa definida como: 

)H/h,H/h(I

))H/h,H/h(I-)H/h,H/h(I(
=I

10.0=ν

48.0=ν10.0=ν

ν
 (3.5) 

em que )H/h,H/h(I 10.0=ν
 corresponde ao fator de deslocamento para um ponto no topo 

de um aterro de altura relativa h/H para um coeficiente de Poisson de 0.10 e 

)H/h,H/h(I 48.0=ν
 corresponde ao fator de deslocamento para um ponto no topo de um 

aterro de altura relativa h/H para um coeficiente de Poisson de 0.48.  

 Como pode ser visto na Figura 3.14, a influência do coeficiente de Poisson 

diminui na medida em que a relação (L/Htgα) diminui. Desta forma, sugere-se que o 

comprimento da crista do talude seja definido considerando a menor relação L/H 

possível a fim de minimizar o efeito do coeficiente de Poisson. Para fins de projeto 

preliminar sugere-se uma relação L/H variando de 0.20tgα a 0.65tgα, para valores 

maiores que este limite a influência do coeficiente de Poisson é muito alta. 
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Figura 3.13 – Influência do coeficiente de Poisson no fator de influência dos 

deslocamentos verticais 
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Figura 3.14 – Influência relativa do coeficiente de Poisson (h/H variável) 

 

3.3.3. Aterro sob fundação elástica “finita” 

 

O exemplo apresentado neste item foi analisado por Clough e Woodward (1967) 

e considera a construção de um aterro de seção transversal trapezoidal (Figura 3.5c – 

levando em conta a simetria do problema) sob uma fundação de espessura finita 

constituída de um material homogêneo, isotrópico e linear elástico e com base rígida e 

rugosa. A malha de elementos finitos com as condições de contorno, em termos dos 

deslocamentos, horizontal (u) e vertical (v), e as propriedades dos materiais constituinte 

do aterro e da fundação são apresentadas na Figura 3.15 levando-se em conta a condição 

de simetria do problema. 

 

Figura 3.15 – Malha de elementos finitos (103 elementos Q8 e 10 elementos T6, 392 

pontos nodais) 
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A análise foi conduzida considerando-se que os elementos que constituem a 

fundação encontravam-se ativos antes da construção do aterro o qual foi construído em 

uma única etapa (10 camadas de uma só vez). 

 Os resultados, em termos dos deslocamentos, horizontal (u) e vertical (v), na 

base do aterro, são apresentados em função do fator de deslocamentos horizontais (Ih) e 

verticais (Iv) definidos como (Poulos e Davis 1972): 

)Hγ69.1/(E)m(u=I 1h  (3.6a) 

)Hγ69.1/(E)m(v=I 1v  (3.6b) 

A Figura 3.16 apresenta a variação destes fatores para diferentes módulos de 

elasticidade do material da fundação (E2). Uma boa concordância é observada entre os 

resultados numéricos obtidos por Clough e Woodward (1967) e por este trabalho 

(ANLOG). 

Da Figura 3.16 pode-se observar que quanto mais rígida a fundação, menores 

serão os deslocamentos verticais e horizontais. Os deslocamentos horizontais serão 

máximos para uma distância do eixo de simetria entre 0.25L e 0.30L. Independente da 

rigidez da fundação, um ponto de descolamento vertical nulo é observado para uma 

distância ao eixo do aterro de 0.41L. O deslocamento vertical, a partir desta distância, 

muda de sentido atingindo seu valor máximo (independente da razão E2/E1) a uma 

distância 0.48L, ou seja a uma distância equivalente a 0.0034L do pé do talude. Com 

eixo de simetria neste ponto dever-se-ia construir uma berma de equilíbrio com 

comprimento da base de no mínimo 0.14L com o intuito de minimizar o efeito dos 

esforços de tração observados nesta região. 

Em termos da distribuição de tensão na base do aterro (ilustrada na Figura 3.17) 

pode-se dizer que a tensão vertical não é afetada pela rigidez da fundação. No entanto a 

tensão horizontal varia bastante, de tal forma que quanto mais rígida a fundação em 

relação ao aterro, maior a magnitude das tensões horizontais. Pode ser visto ainda, que 

esta relação se inverte a partir de uma distância 0.66LB a partir do eixo de simetria do 

aterro. Os pontos de máximo para as tensões de cisalhamento localizam-se entre 0.45LB 

a 0.64LB. 
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a) Deslocamentos horizontais 

 

b) Deslocamentos verticais 

Figura 3.16 – Fator de influência para os deslocamentos na base do aterro para uma 

fundação rígida e rugosa 
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Figura 3.17 – Tensões normalizadas na base do aterro para uma fundação rígida 

e rugosa 

 

 É importante observar a influência da condição de contorno da base da fundação. 

As Figuras, 3.18 e 3.19, apresentam os resultados em termos dos fatores de 

deslocamentos, horizontal e vertical, e das componentes de tensão na base do aterro 

para uma condição de fundação rígida e lisa. A mudança da condição de contorno afeta 

não apenas a magnitude, mas também a distribuição dos deslocamentos e tensão ao 

longo da base do aterro.  

 Os deslocamentos verticais foram quase o dobro em relação aos deslocamentos 

verticais para a condição rugosa e rígida. Já os deslocamentos horizontais foram quase 3 

vezes maiores.  

O ponto de deslocamento vertical localiza-se a aproximadamente 0.40L. Já o 

ponto de deslocamento vertical máximo localizou-se entorno de 0.50L. 

A tensão horizontal apresenta uma distribuição uniforme ao longo da base do 

aterro. Ela se manteve praticamente inalterada em relação à variação da deformabilidade 

da fundação. A tensão vertical não sofre influência da condição de contorno. 
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De uma forma geral deve-se adotar uma condição de contorno rígida e lisa de 

modo a não potencializar a diferença entre as deformabilidade do meio. 

 

 

a) Deslocamentos horizontais 

 

b) Deslocamentos verticais 

Figura 3.18 – Fator de influência para os deslocamentos na base do aterro para uma 

fundação rígida e lisa 
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Figura 3.19 – Tensões normalizadas na base do aterro para uma fundação rígida e lisa 

 

 Para ilustrar esta influência do coeficiente de Poisson, apresenta-se na Figura 

3.20, a distribuição de tensão na base do aterro variando-se o coeficiente de Poisson do 

material do aterro de 0.1, 0.3 e 0.45 (mantendo ν1=ν2), para as diferentes razões entre os 

módulos de Young do aterro (E2) e da fundação (E1). Como pode ser observado, 

considerando-se a condição de contorno lisa e rígida, a influência do coeficiente de 

Poisson na distribuição de tensão vertical e cisalhante pode ser desprezada. No entanto, 

a magnitude da tensão horizontal aumenta com o aumento do coeficiente de Poisson 

independente da relação E2/E1. Isto é muito importante do ponto de vista da elaboração 

de projetos preliminares em que os parâmetros geotécnicos ainda não estão 

completamente definidos. 
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a) E2/E1=1 

 

b) E2/E1=2 
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c) E2/E1=5 

 

d) E2/E1=1000 

Figura 3.20 – Tensões normalizadas na base do aterro - influência do coeficiente 

de Poisson – rígida e lisa 
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3.3.4. Aterro sob fundação elástica “infinita” 

 

Neste item apresenta-se a simulação da construção de um aterro de seção 

trapezoidal sob uma fundação “infinita” tal como ilustrado na Figura 3.5d levando-se 

em conta a condição de simetria do problema.  

Perloff et al (1967) apresentaram a solução analítica para este problema 

considerando o material do aterro e do terreno de fundação como isotrópicos, 

homogêneos e com propriedades idênticas. Assim, com base na teoria da elasticidade, 

eles forneceram a distribuição de tensão ao longo do corpo do aterro e do terreno de 

fundação, para diferentes configurações geométricas, considerando apenas o peso 

próprio do aterro. 

Um aterro com inclinação (α) de 45º, altura (H) de 10m e razão L/H=3 (Figura 

3.21) foi adotado para verificar os resultados obtidos numericamente pelo ANLOG e os 

fornecidos por Perloff et al (1967). Para tanto, adotou-se a malha de elementos finitos 

indicada na Figura 3.22 juntamente com as condições de contorno e propriedades 

materiais. A simulação da construção do aterro foi feita em uma única etapa (5 camadas 

de uma só vez) considerando-se que os elementos que constituem a fundação 

encontravam-se ativos antes da construção do aterro. 

 

Figura 3.21 – Aterro sob fundação elástica infinita (E1=E2 e ν1=ν2) 
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Figura 3.22 - Malha de elementos finitos (214 elementos Q8 e 5 elementos T6, 718 

pontos nodais) 

 

A distribuição de tensão ao longo da profundidade no terreno de fundação, em 

termos das componentes de tensão normal (vertical e horizontal) e cisalhante é 

apresentada na Figura 3.23. Para a seção vertical no eixo de simetria (x/H=0) as tensões 

de cisalhamento são nulas e por isso não foram apresentadas na Figura 3.23c.  

A Figura 3.24 apresenta a distribuição de tensão cisalhante e normal vertical ao 

longo da base do aterro.  

Como pode ser observado os resultados numéricos apresentam uma boa 

concordância com os resultados analíticos tanto para a distribuição ao longo do terreno 

de fundação quanto ao longo da base do aterro, exceto para pontos próximos ao pé do 

aterro. Isto se deve ao elevado gradiente de tensão que se observa neste ponto o qual só 

poderia ser capturado com uma malha de elementos finitos ainda mais refinada. 



65 
 

  

a) Tensão normal vertical b) Tensão normal horizontal 

 

c) Tensão cisalhante 

Figura 3.23 – Distribuição de tensão ao longo da profundidade 

 

Figura 3.24 – Distribuição de tensão ao longo da base do aterro 

y
/H

y
/H



66 
 

Capítulo 4 

 

 

MODELAGEM NUMÉRICA DE PILHAS DE 

ESTÉRIL 
 

 

4.1 ANÁLISES PRELIMINARES 

 

Neste item são apresentados alguns aspectos da modelagem numérica via MEF 

do comportamento tensão-deformação de pilhas de estéril dispostas em encostas e 

construídas pelo método ascendente. De acordo com Aragão (2008), os seguintes 

aspectos devem ser observados: sobrecarga da pilha (que é afetada pela sua 

configuração geométrica, ou seja, pelo volume de material a ser empilhado e pelo 

estado do material empilhado, ou seja, sua compacidade e peso específico); a qualidade 

do terreno de fundação (que é afetada tanto pela sua capacidade de suporte quanto pela 

inclinação); ao grau de confinamento (que é afetado pelo tipo empilhamento: em 

encosta, em crista, etc); e outros.  

Quanto ao grau de confinamento, apenas as pilhas de estéril dispostas em 

encostas serão abordadas neste trabalho considerando uma condição de deformação 

plana, ou seja, assumindo que a extensão (fora do plano vertical) da pilha é muito maior 

que seu comprimento e altura (no plano vertical).  

A Figura 4.1 ilustra os parâmetros geométricos que definem as pilhas de estéril 

a serem analisadas neste capítulo. 

De acordo com a legislação vigente (NRM 19 2001) a berma da pilha de estéril 

(Lb) deve ter no mínimo 6 metros, a altura do banco (Hb) não deve ultrapassar 15m e o 

ângulo geral do talude (α) deve estar entre 20o e 30 o. 

Assim, de modo a atender a legislação vigente e considerando uma pilha com 

altura de 105m, chegou-se a quatro configurações de pilhas, onde o efeito da sobrecarga 

é avaliado, com bancos de 15m e berma de 10m, variando-se a inclinação do terreno de 
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fundação e o ângulo geral de talude de 20º e 30º. Esta variação conduziu a bancos com 

taludes de 26º e 43º (ver Tabela 4.1). 

 

Altura da pilha (H = 105 m) 
Comprimento da base da pilha (B = 200 m) 
Altura do banco (Hb =15m)  
Berma (Lb=10m) 
Espessura da camada de fundação (F = 500 m) 
Comprimento além do pé da pilha (xp = 300 m) 

Comprimento da crista da pilha (L - variável)  
Inclinação do terreno de fundação (i - variável) 
Ângulo geral do talude (α - variável)  
Ângulo da face do talude (β - variável) 
 

Comprimento além da crista do terreno de fundação (xc = 300 m) 
 

Figura 4.1 – Parâmetros geométricos das pilhas de estéril a serem analisadas. 

Tabela 4.1 – Parâmetros geométricos 

FUNDAÇÃO ATERRO 
IDENTIFICAÇÃO 

L 
(m) 

VOLUME 
(m³) DECLIVIDADE i( o) αααα(o) ββββ(o) 

1:7 8.5 20 26 SS-17 625 43313 
1:7 8.5 30 43 SM-17 731 48910 
1:4 14.0 20 26 MS-14 341 28429 
1:4 14.0 30 43 MM-14 448 34027 

SS – Talude da fundação suave e ângulo do talude do aterro suave; SM – Talude da fundação suave e 

ângulo do talude do aterro moderado; MS – Talude da fundação moderado e ângulo do talude do aterro 

suave; MM – Talude da fundação moderado e ângulo do talude do aterro moderado 

 

O método de construção ascendente foi adotado no processo de construção das 

pilhas de estéril apresentadas na Figura 4.2 considerando 7 etapas construtivas (1 para 

cada banco) constituídas de 2 camadas de material lançado. O método de construção 

descendente não será abordado neste trabalho, uma vez que não é recomendado pela 

legislação vigente. Além disso, as inclinações de terreno de fundação, suaves (1:7) e 

moderadas (1:4), e ângulo geral do talude (20º e 30º), selecionadas neste trabalho, 

tornam impraticável a construção gráfica de pilha de estéril pelo método descendente. O 

projeto geométrico de pilhas de estéril pelo método descendente, com basculamento em 

ponta de aterro, é possível apenas para terrenos de fundação íngremes (≅1:2). 
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Figura 4.2 – Detalhe geométrico e construtivo da pilha 

 

A Figura 4.3 apresenta as malhas de elementos finitos geradas para as 

configurações estabelecidas anteriormente, considerando o mesmo número de 

elementos e pontos nodais e variando apenas a inclinação do terreno de fundação e o 

ângulo geral do talude. 

O terreno de fundação do aterro é considerado como um material homogêneo, 

isotrópico e com comportamento tensão-deformação linear elástico. Já o material que 

constitui a pilha de estéril é adotado como um material homogêneo, isotrópico e com 

comportamento não-linear elástico perfeitamente plástico com plasticidade associada, 

de acordo com o critério de Mohr-Coulomb Modificado (Sloan e Booker 1986; Aboo e 

Sloan 1995). 

Os seguintes parâmetros foram adotados para o material do aterro da pilha: 

E1=35MPa; ν=0.3; γ=22kN/m3; c=100kPa; φ=35o; ψ=35o; θT=28o e a=15%. Já para o 

material do terreno de fundação foi mantido constante o coeficiente de Poisson (ν) de 

0.1 e o peso próprio (γ) de 27kN/m3. O módulo de elasticidade (E2) foi adotado como 

igual a E1, 3E1, 5E1 e 1000E1, de modo a avaliar o efeito da deformabilidade do terreno 

de fundação. 

Para a análise elasto-plástica, foi utilizado o processo incremental–iterativo 

(Newton-Raphson modificado) com incremento automático de carga (Nogueira 1998), 

adotando-se o critério de convergência definido pela relação entre a norma euclidiana 

do vetor de forças desequilibradas na iteração corrente e a norma euclidiana do vetor de 

força externa. A tolerância adotada para a convergência foi de 1%. Para a integração das 

tensões adotou-se o algoritmo de Euler modificado (com sub-incremento e controle de 

erro das tensões, Sloan et al. 2001), sendo os parâmetros STOL e FTOL, 

respectivamente, iguais a 1% e 10-14. 
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a) SS-17 

 
b) SM-17 

 
c) MS-14 

 
d) MM-14  

Figura 4.3 – Malhas de elementos finitos (720 elementos Q8 28 elementos T6 e 2331 

pontos nodais) 
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Os resultados a serem apresentados referem-se às variações causadas pela 

construção da pilha. Os elementos que constituem a camada do terreno de fundação 

foram considerados inicialmente ativos e o seu estado de tensão inicial não foi levado 

em conta, sem prejuízo para as análises, uma vez que o material que constitui o terreno 

de fundação é definido como linear-elástico. 

A Figura 4.4 e a Tabela 4.2 identificam, respectivamente, as seções e as 

grandezas observadas em cada análise descrita anteriormente. 

 

 S1 – passa pela face do talude de fundação; S2 – passa pela crista do talude do aterro (pilha); S3 – passa pela base do 

aterro. 

Figura 4.4 – Identificação das seções e pontos de observação 

 

Tabela 4.2 – Identificação das grandezas observadas em cada seção 

Localização Grandeza observada Material 

S1 Deslocamento horizontal e vertical Fundação/aterro 

S2 Deslocamento horizontal e vertical Aterro 

S3 Deslocamento vertical Fundação/aterro 

P1 e P2 Trajetória de tensão Aterro 

 

Nas Figuras, 4.5 e 4.6, são ilustradas a variação dos deslocamentos horizontal 

(u) e vertical (v), em termos dos fatores de deslocamento horizontal (Ih), Equação 4.1, e 

vertical (Iv), Equação 4.2, tal como definidos por Poulos e Davis (1972) ao longo da 

face do terreno de fundação, em termos da distância horizontal normalizada (x ), 

Equação 4.3, no final do processo construtivo. 

)H/(E)m(uI 2
2h γ=  (4.1) 

S2

S3

Crista do talude do aterroCrista do talude do terreno de fundação

Pé do talude do terreno de fundaçãoFundação

Aterro

Pé do talude do aterro

P1 P2

H – Altura do aterro
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)H/(E)m(vI 2
2v γ=  (4.2) 

)tgi/H/()xx(=x c-  (4.3) 

em que, de acordo com a Figura 4.1, x é a coordenada horizontal de um ponto genérico 

ao longo da face do terreno de fundação, H é a altura final da pilha, xc é o comprimento 

horizontal além da crista do talude do terreno de fundação, e i é a inclinação do talude 

do terreno de fundação. E2 é o módulo de Young do terreno de fundação e γ é o peso 

específico da pilha. A distância horizontal normalizada igual a zero corresponde à 

vertical passando pela crista do talude do terreno de fundação, e igual à unidade 

corresponde à vertical passando pelo pé do talude do terreno de fundação. 

  
a) E2=E1 b) E2=3E1 

  
c) E2=5E1 d) E2=1000E1 

Figura 4.5 – Fator de deslocamento horizontal ao longo da superfície do terreno de 

fundação (S1) 
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Da Figura 4.5 pode-se verificar que o fator de deslocamento horizontal ao longo 

da face do talude do terreno de fundação, ao final da construção do aterro, diminui na 

medida em que se aproxima do pé do talude do terreno de fundação. O deslocamento 

horizontal máximo é observado a uma distância horizontal normalizada em torno de 0 a 

25% (próximo à crista do aterro). Uma mudança de sinal no deslocamento horizontal é 

verificada para uma distância horizontal normalizada em torno de 80 a 90%. 

 

  
a) E2=E1 b) E2=3E1 

  
c) E2=5E1 d) E2=1000E1 

 

Figura 4.6 – Fator de deslocamento vertical ao longo da superfície do terreno 

de fundação (S1) 

 

Quanto ao fator de deslocamento vertical (Figura 4.6), este tende a aumentar 

negativamente ao longo da face do talude do terreno de fundação. O deslocamento 

vertical descendente máximo coincide com o ponto de mudança de sinal do 

deslocamento horizontal, ou seja, em torno de 80 a 90% (próximo ao pé do talude). 
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Qualitativamente, pode ser verificado nas Figuras 4.5 e 4.6, um mesmo padrão 

de variação do fator de deslocamento horizontal e vertical para as quatro configurações 

de pilha. No entanto, o fator de deslocamento vertical é mais afetado quantitativamente 

pela geometria das pilhas. 

O volume de material empilhado depende exclusivamente da inclinação do 

terreno de fundação (i) e do ângulo geral do talude (α) considerando-se que o 

comprimento da base da pilha (B) foi mantida constante nas 4 configurações. Logo, o 

aterro com ângulo geral do talude suave (α=20º) construído sobre um terreno de 

fundação de inclinação moderada (i=14º), análise MS-14, tende a formar um depósito 

com volume inferior ao aterro que possui ângulo geral do talude mais íngreme (α=30º) 

construído sobre um terreno de fundação com inclinação suave (i=8º), análise SM-17. 

Daí, os fatores de deslocamentos verticais serem maiores para na análise SM-17. 

O aterro com ângulo geral do talude mais íngreme (α=30º) construídos sobre 

terrenos com inclinações também mais íngremes (i=14), análise MM-14, apresenta, 

como era de se esperar, fatores de deslocamentos horizontais mais elevados, do que o 

aterro SS-17. Assim a construção de aterros com ângulo geral do talude mais elevado 

pode ser inviabilizado por restrições cinemáticas e de resistência ao cisalhamento. 

O fator de deslocamento vertical, ao longo da horizontal que passa pela base do 

aterro (seção S3 na Figura 4.5), é apresentado na Figura 4.7, em termos da distância 

horizontal normalizada (bx ), definida como:  

)x+B/())tgi/H(xx(=x pcb --  (4.4) 

em que, de acordo com a Figura 4.1, x é a coordenada horizontal de um ponto genérico, 

H é a altura final da pilha, xc é o comprimento horizontal além da crista do talude do 

terreno de fundação, xp é o comprimento além do pé da pilha, B é o comprimento da 

base da pilha, e i é a inclinação do talude do terreno de fundação. Neste caso, a distância 

horizontal normalizada se anula no pé do talude do terreno de fundação e se iguala a 

unidade a uma distância de 300m além do pé do talude da pilha. O pé da pilha de estéril 

localiza-se a uma distância normalizada de 0.4. 

Como pode ser observado, o fator de deslocamento vertical é máximo no pé do 

talude do terreno de fundação e diminui na direção do pé do talude do aterro, 

independente do tipo de análise. Os maiores deslocamentos verticais pode ser observado 
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nas pilhas que possuem ângulo geral do talude da pilha mais íngreme (análises SM-17 e 

MM-14). 

  
a) E2=E1 b) E2=3E1 

  
c) E2=5E1 d) E2=1000E1 

 

Figura 4.7- Fator de deslocamento vertical ao longo da base do aterro (Seção – S3) 

 

Pode-se notar nas Figuras 4.5 a 4.7, que independente da variação do módulo de 

elasticidade da fundação, o fator de influência do deslocamento horizontal e vertical ao 

longo da superfície do terreno de fundação (S1) e o fator de influência do deslocamento 

vertical ao longo da base do aterro (S3) não sofrem alterações significativas. Ou seja, 

para as diferentes relações dos módulos de elasticidade (E2/E1), o fator de influência dos 

deslocamentos, horizontal e vertical, são praticamente iguais quantitativamente e 

qualitativamente. 

As Figuras, 4.8 e 4.9, ilustram, respectivamente, a variação dos fatores de 

deslocamentos horizontal (Ih) e vertical (Iv), no interior da pilha (ao longo da seção S2 
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indicada na Figura 4.5) no final da construção do aterro. Neste caso, os fatores de 

deslocamentos, avaliados de acordo com as Equações 4.1 e 4.2 e considerando o 

módulo de Young do material da pilha de estéril (E1), são relacionados com a distância 

vertical normalizada (y ) definida como: 

Ltgi/)yF+H(=y -  (4.5) 

em que, de acordo com a Figura 4.1, y é a coordenada vertical de um ponto genérico, H 

é a altura final da pilha , F é espessura da camada de fundação, L é o comprimento da 

crista da pilha e i é a inclinação do talude do terreno de fundação. Neste caso, a 

distância vertical normalizada se anula no topo da pilha e se iguala à unidade sobre a 

superfície do terreno de fundação. 

Como pode ser observado na Figura 4.8 o fator de deslocamento horizontal 

atinge um ponto máximo no interior da pilha (distância vertical normalizada em torno 

de 50%). Já o fator de deslocamento vertical (Figura 4.9) alcança um valor máximo 

próximo ao terreno de fundação, exceto para fundações muito rígidas (ex: E2=1000E1). 

Como pode ser visto na Figura 4.8 e Figura 4.9 que a variação no módulo de 

elasticidade da fundação afeta no fator de influência dos deslocamentos, horizontal e 

vertical, ao longo da seção vertical (S2). Observa-se que quanto maior a relação do 

módulo de elasticidade (E2/E1), menor o deslocamento horizontal e vertical nesta seção 

(S2), devido ao aumento da rigidez do material da fundação. Além disso, aqueles pontos 

sobre a seção vertical (S2) que estão próximos da fundação, tendem apresentar menor 

deslocamento tanto na horizontal quanto na vertical, devido ao efeito do confinamento. 

As Figuras 4.10 a 4.13 apresentam, ao longo do processo construtivo do aterro, a 

trajetória de tensão no espaço dos invariantes de tensão (I2D versus I1/3) em dois pontos 

específicos (P1 e P2) situados na primeira camada da pilha (tal como ilustrado na Figura 

4.5). O ponto P1 situa-se próximo ao pé do terreno de fundação. Já o ponto P2 situa-se 

próximo ao pé da pilha.  

A trajetória de tensão no ponto P1 tende para a linha K0, visto que este ponto 

situa-se numa posição que conduz a um estado de compressão confinada. Já a trajetória 

de tensão seguida no ponto P2 observa-se um desvio da linha K0 para a linha Kf. 

Observa-se ainda que as pilhas com ângulo geral do talude mais íngremes tais como as 

pilhas SM17 e MM14 tendem a alcançar a linha Kf indicado que neste ponto uma 

grande mobilização da resistência ao cisalhamento está ocorrendo. 
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a) E2=E1 b) E2=3E1 

  
c) E2=5E1 d) E2=1000E1 

 

Figura 4.8 – Fator de deslocamento horizontal ao longo de uma vertical 

passando pelo aterro (S2) 
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a) E2=E1 b) E2=3E1 

  
c) E2=5E1 d) E2=1000E1 

 

Figura 4.9 – Fator de deslocamento vertical ao longo de uma vertical 

passando pelo aterro (S2) 
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a) SS17 a) SM17 

  

a) MS14 a) MM14 

4.10 - Trajetória de tensões nos pontos P1 e P2 para E2=E1 
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b) SS17 b) SM17 

  

b) MS14 b) MM14 

4.11 - Trajetória de tensões nos pontos P1 e P2 para E2=3E1 
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c) SS17 c) SM17 

  

c) MS14 c) MM14 

4.12 - Trajetória de tensões nos pontos P1 e P2 para E2=5E1 
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d) SS17 d) SM17 

  

d) MS14 d) MM14 

4.13 - Trajetória de tensões nos pontos P1 e P2 para E2=1000E1  

 

As Figuras 4.10 a 4.13 mostram que a variação no módulo de elasticidade da 

fundação (E2) também afeta a trajetória de tensão nos pontos P1 e P2. No entanto, pode-

se notar que para o ponto P1, na medida em que a relação E2/E1 diminui, a trajetória de 

tensão se afasta da linha K0. 

Da Figura 4.13 (E2=1000E1), pode-se ainda observar que a adição de novas 

camadas acarreta um aumento contínuo das tensões no ponto P1 de tal modo que a 

trajetória da tensão tende a se afastar da linha K0 aproximando-se da linha Kf. 

Para o ponto P2, localizado próximo ao pé na face do talude da pilha, na medida 

em que o módulo de elasticidade da fundação (E2) diminui, a trajetória da tensão, tende 

a aproximar-se abruptamente da envoltória de resistência ao cisalhamento (Figura 4.10).  

SM17

P1

P2
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A fim de ilustrar a mobilização da resistência ao cisalhamento ao longo do corpo 

da pilha, apresenta-se nas Figuras 4.14 a 4.17 a razão de tensão RT definida como: 

( ) ( )

φcosc+φsen
3

I
φasen+)θ(KI

=RT
1

22
D2

 (4.6) 

em que c e φ são os parâmetros de resistência, I1 e I3D são os invariantes de tensão, θ é o 

ângulo de Lode (Equação 2.25), a e K(θ) (Equação 2.26 e 2.27) são usados na correção, 

respectivamente, do ápice e das arestas da superfície de plastificação. A razão de tensão 

(RT) indica o quão próximo da ruptura está o nível de tensão num ponto qualquer. 

Assim, quando toda a resistência ao cisalhamento disponível é mobilizada a razão de 

tensão tende para a unidade. 

As pilhas com ângulo geral do talude (α) de 30º e ângulo de talude de banco (β) 

de 43º conduzem a um estado de tensão que mobiliza toda a resistência ao cisalhamento 

do material na região próxima ao pé da pilha (ver detalhe da Figura 4.15). Pode-se 

concluir, portanto que esta configuração deverá ser evitada através do abatimento do 

ângulo do talude do banco de modo a evitar a ruptura generalizada pelo pé da pilha. 

Este abatimento poderá ser feito aumentando-se a largura da berma. 

Nas análises apresentadas neste trabalho, a largura da berma foi adota como 

constante e igual a 10m (maior que o mínimo de 6m sugerido pela legislação vigente). 

No entanto, para as configurações SM17 e MM14, este requerimento não garantiu a 

estabilidade das pilhas, pelo menos à luz da análise tensão-deformação utilizando o 

modelo de elástico-perfeitamente plástico de Mohr-Coulomb Modificado associado. 

Vale ressaltar, de acordo com as Figura 4.14 a 4.17, que a razão de tensão (RT) 

no interior do aterro aumenta com o aumento da rigidez da fundação. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Pilha SS-17 

 
 

Pilha SM-17 

 
 

Pilha MS-14 

 
 

Pilha MM-14 

 
 

Figura 4.14 – Razão de tensão (RT) para E2=E1 
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Pilha SS-17 

 
 

Pilha SM-17 

 
 

Pilha MS-14 

 
 

Pilha MM-14 

  
Figura 4.15 – Razão de tensão (RT) para E2 = 3E1 
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Pilha SS-17 

 
 

Pilha SM-17 

 
 

Pilha MS-14 

 
 

Pilha MM-14 

 
 

Figura 4.16 – Razão de tensão (RT) para E2=5E1 
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Pilha SS-17 

 
 

Pilha SM-17 

 
 

Pilha MS-14 

 
 

Pilha MM-14 

 
 

Figura 4.17 – Razão de tensão (RT) para E2=1000E1 
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4.2. PLANO DE MONITORAMENTO 

 

A observação e instrumentação de pilhas de estéril são aspectos essenciais na 

execução deste tipo de obra geotécnica. Algumas concepções de projetos de construções 

de pilha de estéril incluem uma determinada quantidade de tomadas de decisões que não 

dispensam o acompanhamento dessas estruturas. 

Inúmeras são as atividades relacionadas ao monitoramento de uma pilha de 

estéril, e muitas vezes essas atividades influenciam no processo construtivo, exigindo 

uma determinada cautela, tanto na execução da obra quanto no tratamento das 

informações que são geradas nessas atividades de monitoramento. 

O plano de monitoramento de uma pilha de estéril depende da característica da 

obra e do meio em que esta construção está inserida. Com isso, uma campanha de 

observação bem estruturada requer uma troca de informação entre as equipes de campo 

e escritório, de modo que resultados das análises possam apoiar a tomada das decisões 

durante o processo construtivo. Logo, o planejamento adequado do monitoramento de 

pilhas de estéril, exige a criação de equipes de profissionais multidisciplinares. 

Como dito anteriormente, a construção de pilhas de estéril, deve fundamentar-se 

nos estudos realizados antes das atividades de deposição do estéril (ver item 2.1.1) e ao 

longo de todo o processo construtivo da pilha (ver item 2.1.2), perante o conhecimento 

efetivo das condições ambientais e operacionais, e do conhecimento dos materiais 

envolvidos na construção da pilha. 

As informações provenientes do monitoramento durante a construção das pilhas 

de estéril devem atender, paralelamente, a diferentes propósitos, de onde se destacam a 

escolha do método construtivo da pilha de estéril e o seu redimensionamento, a aferição 

da qualidade da obra e a elaboração do “as-built” (relatório de execução). 

Trata-se assim da utilização de meios que permitam a intervenção, tanto nos 

métodos de construção de pilhas de estéril (metodologias de execução) como uma 

retroanálise, para verificar a qualidade e o nível de segurança real da pilha de estéril. 

O objetivo do monitoramento de uma pilha de estéril é detectar de maneira 

antecipada as condições que possam vir a instabilizar o corpo estrutural da pilha de 

estéril, averiguando o comportamento geomecânico a curto, médio e em longo prazo e 

obtendo informações que permitam a análise detalhada de todo o corpo estrutural do 

depósito de estéril. 
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O estabelecimento de um plano de monitoramento apropriado deve atender aos 

seguintes aspectos: natureza, tipo e localização da obra; características geotécnicas e 

métodos construtivos; e velocidade de construção. 

Um aspecto que se deve levar em consideração, refere-se à hierarquização das 

instrumentações, aplicando-se as metodologias mais precisas, em regiões 

potencialmente instáveis que não possuem estudos detalhados. Portanto, é fundamental 

definir as zonas de aplicação dessas instrumentações, estabelecendo e quantificando as 

possíveis áreas de intervenção (remediações). 

A instalação de equipamentos antes do início do processo de construção de 

pilhas de estéril é fundamental para avaliação da evolução do estado de deformação e 

tensão, que ocorre durante todo o processo construtivo.  

Os principais equipamentos utilizados no monitoramento de pilhas de estéril 

incluem os medidores de deslocamentos verticais, superficiais e em profundidade 

(marcos topográficos e aranhas magnéticas), de deslocamentos horizontais 

(inclinômetros), de níveis de tensão (célula de tensão) e de níveis piezométricos 

(piezômetros e medidores de nível d´água).  

As informações fornecidas por estes equipamentos são, em geral, suficientes 

para estabelecer e ajustar o modelo geomecânico a ser utilizado no dimensionamento 

das pilhas de estéril, assim como detectar as possíveis alterações que ocorrem no corpo 

estrutural dos depósitos de estéril. 

De acordo com as análises apresentadas no item 4.1 deste capítulo, sugere-se um 

plano de monitoramento básico tal como ilustrado na Figura 4.18, constituído de 

inclinômetros, marcos topográficos, aranhas magnéticas, células de pressão e 

piezômetros. 

As regiões próximas à crista e ao pé do terreno de fundação, bem como próxima 

ao pé da pilha de estéril são as regiões mais críticas e que devem ser monitoradas. 

Nessas regiões foram observados os maiores valores para o deslocamento horizontal e 

vertical. Além de também apresentar, próximo a região do pé do talude de fundação 

deslocamento horizontal que induz ao surgimento de compreensão na direção 

horizontal. Ainda vale ressaltar que na região próximo ao pé do talude da pilha há um 

significativo movimento na direção vertical que também deve ser monitorado.  
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Figura 4.18 – Plano básico de monitoramento. 

 

As vibrações produzidas pelas detonações e pelos abalos sísmicos também 

podem provocar danos ao corpo das estruturas das pilhas de estéril. Os danos 

provocados por este fenômenos podem originar custos adicionais em reparações nas 

pilhas de estéril prejudicando a funcionalidade dos empreendimentos de mineração. 

Daí a necessidade de estabelecer um plano de monitoramento sísmico, com a 

utilização do sismógrafo, envolvendo ainda um rigoroso controle das detonações dos 

maciços rochosos dentro da mina. Com o sismógrafo é possível registrar as vibrações 

que são produzidas pelas explosões e abalos sísmicos, permitindo assim, monitorar os 

possíveis efeitos causados pelas vibrações no terreno nas imediações do local de 

detonação. 
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4.3. ESTUDO DE CASO: Pilhas de estéril da Nickel SLN em New Caledonia 

 

Neste estudo de caso apresenta-se a modelagem numérica pelo MEF, da pilha de 

estéril de Mont Jardin da Nickel SLN em New Caledonia, por meio do Software 

ANLOG (Análise Não-Linear de Obras Geotécnicas). Esta mesma pilha de estéril foi 

analisada por Omraci (1996), utilizando também o MEF por meio do Software CESAR-

LCPC. A Figura 4.19 mostra a localização do arquipélago de New Caledônia, um 

território francês, situado na sub-região da Melanésia, sudoeste do Oceano Pacífico, a 

1500 km da costa oeste da Austrália. 

 

 

Figura 4.19 – Mapa de localização do arquipélago de New Caledônia (Google) 

 

Desde 1990, de acordo com Omraci et. al (2002), a Nickel SLN e o grupo de 

pesquisa da LAEGO (Laboratório de Geomecânica da Escola de Minas de Nancy - 

França) tem estudado a estabilidade das pilhas de estéril em New Caledônia. Ainda de 

acordo com os autores, os estudos realizados possibilitou a criação de uma metodologia 

para modelagem, caracterização, elaboração e acompanhamento dos processos de 

construção de pilhas de estéril. 

Omraci et. al (2002), ainda descrevem que em New Caledônia, o minério 

niquelífero é extraído em camadas situadas entre o capeamento laterítico e o peridotito. 

A laterita, material não aproveitado como minério e descartado pela operação de lavra, é 

armazenada em locais previamente definidos. O estéril (laterita), como afirma estes 

autores, são geralmente depositados em talvegues, que é preenchido por sucessivas 
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camadas de 1.5-1.7 m de espessura. Esses autores ainda relatam que a rede de 

drenagem, das pilhas de estéril, é constituída de material rochoso e construída 

gradualmente durante todo o processo de armazenamento do estéril. 

Sendo assim, de acordo com Omraci et. al. (2002), as camadas da pilha de estéril 

(aterro) da Nickel SLN em New Caledonia, basicamente são formadas por solos 

lateríticos provenientes do decapeamento dos depósitos e das operações de lavra. Esta 

pilha, de acordo com o autor, foi construída sobre um solo constituído pelo periodito 

(material rochoso levemente fraturado) e saprolito (mistura de blocos de rochas e solos). 

Omraci et al. (2002), também descrevem que os testes geomecânicos 

laboratoriais, realizados em amostras de solos lateríticos coletadas, apresentaram níveis 

elevados de variabilidade dos materiais, dificultando a determinação da relação típica 

entre os parâmetros geotécnicos. Eles explicam que esta variabilidade é decorrente da 

heterogeneidade do material e da variação do teor de umidade nas amostras, devido ao 

clima. 

Para finalizar, Omraci et. al (2002), relatam que o volume de laterita retirado das 

frentes de lavra é muito elevado e a quantidade de locais para o armazenamento do 

estéril são restritas, daí o fato das pilhas de estéril da Nickel SLN possuírem alturas 

elevadas. Estudos têm sido realizados para verificar se as alturas destas pilhas de estéril 

estão em condições de estabilidade satisfatória. 

As Figuras, 4.20 e 4.21, mostram, respectivamente, a topografia regional com a 

localização das seções transversais (principal e observada) e a planta da pilha de estéril 

de Mont Jardin da Nickel SLN em New Caledonia. No ponto INC1 (inclinômetro 1), 

sobre a seção transversal observada, é o local onde Omraci (1996), descreveu e 

demonstrou as medidas do deslocamento horizontal in situ. 

A análise geomecânica, via MEF utilizando o ANLOG, foi feita considerando a 

construção em etapas, sem levar em conta os excessos de poro pressão gerados durante 

a construção da pilha. Os materiais envolvidos foram idealizados com um 

comportamento linear elástico perfeitamente plástico com plasticidade não associada, de 

acordo com o critério de Mohr-Coulomb Modificado. O resultado das análises obtidas 

via MEF são comparados com as medidas in situ (Omraci, 1996) e indicam uma boa 

concordância. 

As Figuras, 4.22 e 4.23, ilustram os parâmetros geométricos que definem a 

pilhas de estéril da Nickel SLN em New Caledonia com base no trabalho de Omraci 

(1996). Os autores consideram uma superfície inclinada de 22º a jusante da pilha de 
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estéril representando a média das inclinações dos taludes do terreno antes da disposição 

do estéril. Além disso, o limite esquerdo desta superfície (Ponto A) corresponde ao 

fundo de um vale. Desta forma considera-se nulo o deslocamento horizontal da vertical 

passando por este ponto. 

 

 

SC (1 e 2) – Sondagem geotécnica, INC (1, 2 e 3) - Inclinômetros 

Figura 4.20 – Topografia regional da localidade da pilha de estéril de Mont Jardin da 

Nickel SLN em New Caledonia (Modificado de Soukatchoff et. al, 2002) 
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Figura 4.21 – Vista da planta da pilha de estéril de Mont Jardin da Nickel SLN em New 

Caledonia (Modificado de Omraci, 1996) 

 

 

 

 

 

Níveis dos alteamentos (1,2,3,4,5) 

Estéril/Enrocamento

Fluxo de água

Dispositivo de registro de dados

Inclinômetro (INC1)

Ponto topográfico 

Legenda 

Sondagem geotécnica: SC1

Célula de medida da pressão d’água

Localização dos cortes

Nível da pilha: 595 m
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Figura 4.22 - Parâmetros geométricos da pilha de estéril de Mont Jardin da Nickel SLN 

em New Caledonia (modificado de Omraci, 1996) 

 

 

Figura 4.23 – Detalhe dos parâmetros geométricos da pilha de estéril de Mont Jardin da 

Nickel SLN em New Caledonia (Modificado Omraci, 1996) 

 

A Figura 4.24 mostra o arranjo das camadas do aterro que compõe a pilha de 

estéril de Mont Jardin, identifica a posição das camadas geológicas do terreno de 

fundação, já descritas anteriormente, e ainda indica a seção de observação do 

deslocamento horizontal adotada por Omraci (1996). 

22º

Fundação

Fundação

Fundação

315 m

453 m

447 m

190 m

700 m

900 m

Aterro

Ângulo da face do talude θ = 30º

Fundação

80 mAltura da pilha 
de estéril

A

80 m

10 m

A

E

A ≡ 42 m
B ≡ 80 m
C ≡ 70 m
D ≡ 52 m
E ≡ 52 m

F ≡ 83 m
G ≡ 157 m
H ≡ 63 m
I ≡ 35 m
J≡ 83 m

I

L

K ≡ 40 m
L ≡ 51 m
M ≡ 20 m
N ≡ 25 m
O ≡ 140 m

N

Dimensões da pilha de estéril

Declividade
B ≡ 15º
C ≡ 4º
D ≡ 34º
F ≡ 13º

Declividade
J≡ 13º
G ≡ 19º
H ≡ 9º
O, M, K ≡ 30º

Periodito

Extensão horizontal da seção transversal da pilha de estéril ≡ 400 m
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Figura 4.24 – Seção transversal do terreno de fundação e da pilha de estéril de Mont 

Jardin da Nickel SLN em New Caledonia (Modificado de Omraci, 1996) 

 

A Tabela 4.3 apresenta o módulo de deformabilidade adotado na análise tensão-

deformação, considerando a pilha constituída por 8 camadas (1 módulo de elasticidade 

para cada camada do processo construtivo), em que manteve-se constante todos os 

outros parâmetros geomecânicos, quais sejam: peso específico (γ) de 20 kN/m³; coesão 

(ϲ) de 23 kPa; ângulo de atrito (ϕ) de 38º, ângulo de dilatância (ψ) de 0º e coeficiente de 

Poisson (ν) de 0.4. Já a Tabela 4.4 apresenta as propriedades geotécnicas do terreno de 

fundação constituído por 3 materiais distintos.  

A relação do módulo de elasticidade do estéril e da fundação (Ef/Ee) é de 

aproximadamente 100 vezes. Esta relação, de acordo com os resultados das análises 

paramétricas apresentadas no item 4.1 deste capítulo, indica um comportamento rígido 

para o terreno de fundação da pilha. 

 

Tabela 4.3 – Parâmetros construtivos da pilha de estéril (Omraci et. al, 2002) 

Camada Espessura (m) E (MPa) 
1 10 51 
2 10 47 
3 10 44 
4 10 40 
5 10 35 
6 10 30 
7 10 24 
8 10 16.5 

 

 

 

Periodito

Camada 8

80 m

10 m
Camada 7

Camada 6
Camada 5

Camada 4
Camada 3

Camada 2

Camada1

Legenda: Seção observada (ANLOG) e  Omraci (1996)

Ponto MJ1
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Tabela 4.4 – Características geotécnicas dos materiais de fundação (Omraci et. al, 2002) 

Material 
γ 

(kN/m³) 
ϲ 

(kPa) 
ϕ 
(º) 

Ψ 
(º) 

E 
(MPa) ν 

Periodito 27 100 30 0 104 0.1 
Saprolito 22 100 30 0 35 0.3 

 

A Figura 4.25 apresenta a malha de elementos finitos adotada, constituída por 

294 elementos Q8, 31 elementos T6 e 998 pontos nodais. 

 

 

Figura 4.25 – Malha de elementos finitos adotada 

 

A Figura 4.26 apresenta a variação do deslocamento horizontal ao longo da 

seção vertical indicada na Figura 4.24, obtidos por este trabalho (ANLOG) e o medido 

in situ. O deslocamento horizontal in situ obtido por Omraci (1996) coincide com a 

parcela do deslocamento horizontal devido apenas a construção da camada 8. 

A trajetória de tensão no ponto MJ1 (Figura 4.24) posicionado na base da pilha 

de estéril é apresentada na Figura 4.27. O ponto MJ1 situa-se no interior da camada 1, 

próximo ao pé da face do talude da pilha de estéril. Como pode ser observado, este 

ponto não oferece risco de ruptura. 

As Figuras 4.28 a 4.32 apresentam a distribuição das tensões, horizontal, vertical 

e cisalhante, e a distribuição de deslocamentos, horizontal e vertical, obtidas com o 

ANLOG. 
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C7 – após construção da camada 7; C8 – após construção da camada 8 

C8 – C7 – efeito da 8ª camada. 

Figura 4.26– Deslocamento horizontal (ANLOG versus medida “in situ”) 

 

 

Figura 4.27– Trajetória de tensões do ponto MJ1 

I 2
D
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Figura 4.28 – Distribuição da tensão horizontal - ANLOG 

 

Figura 4.29 – Distribuição da tensão vertical - ANLOG 
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FFigura 4.30 – Distribuição da tensão de cisalhamento -ANLOG 

 

Figura 4.31 – Distribuição do deslocamento horizontal -ANLOG 
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Figura 4.32 – Distribuição do deslocamento vertical - ANLOG 
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Capítulo 5 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Como pode ser visto ao longo desta dissertação, as pilhas de estéril, pela sua 

própria natureza, são obras geotécnicas de comportamento bastante complexo. Portanto, 

para sua construção, devem-se realizar diversas avaliações no campo e em laboratório 

para conhecer as condições geológico-geotécnicas do terreno de fundação e as possíveis 

propriedades geomecânicas dos materiais envolvidos na composição destas pilhas. 

Definidas as propriedades dos materiais envolvidos deve-se realizar análises 

geotécnicas computacionais com base em algum método numérico a fim de obter uma 

resposta aproximada do comportamento mecânico tanto da terreno do fundação quanto 

da pilha de estéril. 

Neste trabalho foi utilizado o programa computacional ANLOG (Análise Não-

Linear de Obras Geotécnicas) o qual mostrou-se ser uma excelente ferramenta a ser 

adotada na avaliação do comportamento mecânico das pilhas de estéril tanto na fase de 

elaboração de projeto preliminar (para previsão do comportamento) quanto na retro-

análise de situações tipicamente de risco.  

O estudo tensão-deformação apresentado foi conduzido sem levar em conta a 

geração de excessos de poro pressão durante o processo construtivo dos aterros, ou seja, 

considerando o comportamento mecânico sob condições drenadas. 

Com o intuito de mostrar a potencialidade do programa ANLOG foram 

realizadas simulação numérica da construção de aterros sob diferentes condições de 

deformação plana em que a solução analítica e/ou aproximada era conhecida. Além 

disto, um estudo de caso também foi apresentado com o intuito de apresentar a 

concordância dos resultados do modelo computacional com os resultados de campo. 

A partir das análises realizadas e apresentadas ao longo deste trabalho, chegou-

se às seguintes conclusões: 
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• A simulação numérica da construção de pilhas baseado na técnica de “ligar a 

gravidade” juntamente com o procedimento da malha dinâmica torna possível o 

acompanhamento do efeito de uma nova camada sobre a outra (avaliar 

deslocamentos, tensões e deformações). 

• Os exemplos de verificação apresentados ressaltam a boa concordância do 

modelo computacional (programa ANLOG) com os resultados encontrados na 

literatura, confirmando a sua eficácia. 

• Na simulação de pilhas de estéril, os resultados mostraram que as pilhas mais 

volumosas, apresentam os maiores valores tanto para tensão quanto para 

deformação. Ainda, foi possível observar que mesmo seguindo as 

recomendações da legislação vigente, algumas configurações geométricas de 

pilhas não garantem sua estabilidade (a luz do critério de resistência de Mohr-

Coulomb) 

• No estudo da pilha de estéril de uma mina da Nickel SLN em New Caledonia, a 

o deslocamento horizontal ao longo de uma dada seção vertical instrumentada 

apresentou uma boa concordância com os resultados numéricos.  

 

A aplicação do software ANLOG para a simulação numérica da construção de 

pilha de estéril de mineração pode ser muito útil tanto no planejamento quanto na 

avaliação dos métodos de construção de pilhas. A priori, a análise auxilia na escolha das 

possíveis configurações geométricas com base na estimativa do nível de tensão tanto no 

aterro e quanto no terreno de fundação.  

Dada a diversidade de material, com propriedade geotécnicas diferentes, que são 

retiradas das frentes de lavra, é possível ainda a verificação da ordem de deposição de 

cada material, em camadas diferentes, permitido avaliar qual a melhor ordem de dispor 

cada material, de forma que as condições de estabilidade da pilha sejam satisfeitas. 

 

 

 

 

 

 



103 
 

5.2 SUGESTÕES  

 

Nestes tempos de grandes preocupações com os desastres ambientais e ao 

mesmo tempo de grande operação de lavra (a céu aberto e/ou subterrânea), o 

desconhecimento do comportamento geomecânico de obras geotécnicas pode trazer 

grandes preocupações àqueles que circulam por estes ambientes. É com base neste 

contexto, sugerem-se os seguintes tópicos a serem abordados futuramente: 

 

- Realizar um estudo do comportamento mecânico das pilhas, em condição de equilíbrio 

estático, adotando modelos constitutivos elastoplásticos mais realistas tal como o 

modelo de Lade. Para tanto, ter-se-ia que incentivar a realização de ensaios triaxiais 

drenados com amostras de enrocamento; 

 

- Realizar um estudo do comportamento mecânico das pilhas em condição de equilíbrio 

estático tridimensional a fim de possibilitar a avaliação de pilhas dispostas em vale; 

 

- Realizar um estudo do comportamento mecânico das pilhas sob condição de equilíbrio 

dinâmico; 

 

- Realizar um estudo do comportamento mecânico levando em conta a geração de 

excessos de poro-pressão durante o processo construtivo do aterro; 
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