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RESUMO 

 

 

A liquefação é um fenômeno em que uma massa de solo perde grande porcentagem de 

sua resistência ao cisalhamento, quando submetida a carregamento monotônico, cíclico 

ou brusco, e flui de maneira similar a um líquido até que as tensões cisalhantes atuantes 

na massa se tornem tão baixas quanto sua resistência ao cisalhamento. Na mineração, a 

presença de rejeitos arenosos favorece a ocorrência desse modo de falha, especialmente 

em estruturas alteadas pelo método de montante. Rupturas por liquefação têm causado 

diversos acidentes fatais, além de enormes prejuízos financeiros e significativos 

impactos ambientais. No entanto, o entendimento de solicitações dinâmicas que podem 

desencadear rupturas por liquefação em barragens ainda é incipiente no Brasil. Esta 

dissertação tem como objetivo a análise de potenciais gatilhos de liquefação dinâmica, 

além da confecção de modelos numéricos para a realização de análises de estabilidade e 

de tensão-deformação pós-sismo da Barragem do Germano - barragem de mineração 

alteada pelo método de montante e com a presença de rejeitos arenosos. Para tanto, 

ensaios de granulometria, índices de vazios e Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), entre outros, foram realizados com o intuito de caracterizar os rejeitos presentes 

na estrutura. Os resultados demonstraram a grande heterogeneidade dos rejeitos, o que 

torna sua análise de suscetibilidade à liquefação uma tarefa significativamente mais 

complexa. As acelerações advindas de potenciais gatilhos de liquefação foram 

mensuradas com a utilização de um acelerômetro, e a resposta da estrutura a essas 

solicitações foi analisada por meio de outros instrumentos, tais como radares e 

piezômetros. Os resultados obtidos demonstraram que as acelerações monitoradas no 

período de estudo foram insuficientes para causar deformações na barragem, ainda que 

tenham sido responsáveis por pequenas elevações na poropressão, em algumas 

situações. A modelagem numérica foi realizada com a utilização dos módulos 

SIGMA/W, SLOPE/W e QUAKE/W do sistema computacional GeoStudio 2016 

(GeoSlope International Ltd.) e demonstrou fatores de segurança satisfatórios para as 

análises estáticas e dinâmicas da Barragem do Germano, apesar da ocorrência de 

liquefação em determinadas regiões no reservatório. Os estudos de tensão-deformação 

realizados demonstraram, ainda, que pequenas deformações ocorreriam em função do 

sismo aplicado.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Liquefaction is a phenomenon wherein a mass of soil loses a large percentage of its 

shear resistance, when subjected to monotonic, cyclic, or shock loading, and flows in a 

manner resembling a liquid until the shear stresses acting on the mass are as low as the 

reduced shear resistance. In the mining industry, the presence of sandy tailings favors 

the occurrence of this failure mode, especially in structures raised by the upstream 

method. Ruptures due to liquefaction have caused several fatal accidents, as well as 

enormous financial losses and significant environmental impacts. However, the 

understanding of dynamic loadings that can trigger liquefaction failures in dams is still 

incipient in Brazil. The objective of this dissertation is the analysis of potential dynamic 

liquefaction triggers, as well as the preparation of numerical models for the stability and 

stress-strain analyses of the Germano Dam; a tailings dam raised by the upstream 

method and with the presence of granular tailings. In order to achieve this objective, 

granulometry, void ratio and Scanning Electron Microscopy (SEM) tests, among others, 

were carried out with the purpose of characterizing the tailings within Germano Dam. 

The results demonstrated a great heterogeneity of the tailings, which makes liquefaction 

suscetibility analysis rather more complex. The accelerations from potential liquefaction 

triggers were measured by using an accelerometer, and the response of the structure to 

these requests was analyzed by using other instruments such as radars and piezometers. 

The results demonstrated that the accelerations monitored during the study period were 

insufficient to cause deformations in the dam, even though there were slight elevations 

in pore pressure in some situations. Numerical modeling was performed using the 

SIGMA/W, SLOPE/W and QUAKE/W modules of the GeoSlope 2016 (GeoSlope 

International Ltd.) computer system and demonstrated satisfactory factors of safety for 

both static and dynamic analyses of Germano Dam, in spite of the occurrence of 

liquefaction in certain regions inside the reservoir. The stress-strain studies performed 

also showed that small deformations would occur due to the applied earthquake. 
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D60 - diâmetro correspondente a 50% de todas as partículas de peso total menor que ele 

DR – coeficiente de amortecimento 

DRmax – coeficiente de amortecimento máximo 

  – energia sísmica liberada por um terremoto 

Er – módulo recuperável 

e – índice de vazios 

E – módulo de elasticidade 

ec – índice de vazios no estado compacto 

ecr – índice de vazios crítico 
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ef – índice de vazios no estado fofo 

emax – índice de vazios máximo 
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eo – índice de vazios in situ 

FS – fator de segurança 
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p’ – semi-soma das tensões principais efetivas 

psf – libra por pé ao quadrado 

q – semidiferença das tensões principais 

qss – resistência no estado permanente 

s – segundos 

SAR – synthetic aperture radar 

SPT – standard penetration test 

Sus – resistência liquefeita 

t – tonelada 

TMP – terremoto máximo provável 

USGS – United States Geological Survey 

UTM – sistema de coordenadas (universal transverse mercator) 

vp - velocidade da onda-P 



xix 

 

vs – velocidade da onda S 

γ – deformação cisalhante 
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Δ – distância epicentral do sismômetro 

      – diferença, no tempo, entre as chegadas das ondas-P e S 
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     – incremento na deformação volumétrica 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 – Considerações Iniciais 

 

Atualmente, a mineração é uma das principais atividades econômicas do Brasil, que 

produz e exporta mais de 50 tipos de minerais. Dentre estes, o minério de ferro é o que 

atinge maior destaque no país, sendo o Brasil o segundo maior exportador de minério de 

ferro no mercado mundial.  

 

O objetivo final de uma mineração é extrair, produzir e vender um bem mineral de 

interesse econômico, respeitando as leis vigentes e minimizando os impactos 

socioambientais. É justamente na esfera socioambiental que se encontram hoje alguns 

dos maiores desafios de uma empresa mineradora. 

 

As atividades de uma mineração de ferro são, basicamente, divididas nos processos de 

lavra, que constitui a extração do minério de ferro de seu local de origem, e no processo 

de beneficiamento do minério, que se caracteriza por operações químicas e físicas que 

visam ao tratamento do minério para que ele alcance as características comerciais 

desejadas. Ambos os processos, no entanto, geram resíduos indesejados. Durante o 

processo de lavra, os materiais que não possuem as características físico-químicas 

desejadas, são chamados de estéreis. Do beneficiamento, resultam os rejeitos, uma vez 

que o produto final obtido representa apenas uma parcela de todo o material extraído.  

 

Dessa forma, a destinação final desses resíduos se torna uma área vital para o sucesso 

de uma mineração. Ainda que novas técnicas de disposição de resíduos de mineração, 

tais como desaguamento e prensagem, venham sendo desenvolvidas e aprimoradas, a 
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aplicação dessas técnicas ainda é incipiente no Brasil, onde a destinação desses resíduos 

é normalmente feita em estruturas geotécnicas, tais como pilhas de estéreis e barragens 

de rejeitos. A garantia da estabilidade dessas estruturas é fundamental para a 

continuidade do negócio. 

 

Um dos modos de falha dessas estruturas que vem sendo cada vez mais objeto de estudo 

por parte de engenheiros geotécnicos é a liquefação, caracterizada pela perda 

substancial de resistência ao cisalhamento por um solo, que passa a se comportar “como 

um líquido”. As rupturas por liquefação são, usualmente, muito rápidas e deslocam 

grandes quantidades de massa, podendo causar consequências devastadoras – perda de 

vidas humanas, irreparáveis danos ambientais e grandes prejuízos econômicos. 

 

Diante desse contexto, torna-se cada vez mais necessário o estudo dos mecanismos de 

disparo, ou gatilhos, que têm o potencial de desencadear tal fenômeno. Esses gatilhos 

podem ser estáticos, como o próprio peso das estruturas ou os carregamentos advindos 

de novas construções sobre a estrutura avaliada, ou dinâmicos, dentre os quais 

destacam-se os sismos, as detonações, carregamento por máquinas pesadas e outras 

vibrações que podem afetar as estruturas geotécnicas. 

 

 

1.2 – Objetivo da Dissertação 

 

Essa dissertação tem como objetivo a análise dos dispositivos dinâmicos de disparo da 

liquefação em barragens de rejeitos arenosos realizada por meio de utilização e 

interpretação de dados de instrumentação geotécnica de última geração, como radares e 

acelerômetros.  

 

Adicionalmente, esse trabalho propõe a abertura de uma nova linha de pesquisas no 

NUGEO, com foco em análises dinâmicas de estruturas geotécnicas, além da introdução 

do módulo QUAKE/W, utilizado em associação a outros módulos do sistema 

computacional GeoStudio 2016, para a modelagem numérica da Barragem do Germano.  

 

 



3 

 

1.3 – Organização da Dissertação 

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. Ao primeiro capítulo, introdutório, segue o 

Capítulo 2, no qual é feita uma breve revisão da bibliografia do tema liquefação 

dinâmica em barragens de rejeito e da teoria aplicada ao objetivo dessa pesquisa. 

Adicionalmente, alguns casos históricos relevantes serão apresentados. 

No Capítulo 3, faz-se um breve descritivo da Barragem de Germano, objeto de estudo 

dessa dissertação, e também uma caracterização dos rejeitos arenosos da Samarco 

Mineração S.A. 

 

No Capítulo 4, faz-se uma análise de possíveis gatilhos de liquefação dinâmica, com 

dados obtidos da instrumentação presente na barragem.  

 

No Capítulo 5, modelos numéricos da Barragem de Germano são confeccionados, com 

a utilização dos módulos SLOPE/W, SIGMA/W e QUAKE/W, do sistema 

computacional GeoStudio 2016 (GeoSlope International Ltd.), para as análises de 

estabilidade estática, dinâmica e pós-sismo da estrutura. 

 

No Capítulo 6, faz-se a apresentação das conclusões e sugestões de novas pesquisas a 

serem desenvolvidas. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E CASOS HISTÓRICOS 

 

 

 

2.1 – Liquefação 

 

Segundo Davies et al. (2002), a mecânica dos solos clássica apresenta uma visão 

simplista do carregamento de solos granulares, saturados e sem coesão. Essa visão é de 

que, ao se definir o ângulo de atrito e a poropressão de uma determinada areia, pode-se 

determinar a resistência dessa areia, ou seja, sua resistência drenada. No entanto, solos 

sem coesão e saturados, assim como as argilas, podem apresentar queda de resistência, 

quando em condições não drenadas e submetidas a carregamentos rápidos.  

 

Essa queda da resistência de um solo é comumente chamada de liquefação. Esse 

trabalho usará a definição de “liquefação” proposta por Sladen et al. (1985): 

“Liquefação é um fenômeno em que uma massa de solo perde grande porcentagem de 

sua resistência ao cisalhamento, quando submetida a carregamento monotônico, cíclico 

ou brusco, e flui de maneira similar a um líquido até que as tensões cisalhantes atuantes 

na massa se tornem tão baixas quanto sua resistência ao cisalhamento”.  

 

Tal fenômeno ocorre pela tendência que um solo granular, a depender do estado de 

compacidade, tem de se contrair mediante o cisalhamento, o que pode gerar aumento da 

poropressão em carregamentos não drenados. 

 

No entanto, nem todos os solos são capazes de gerar, ou manter, os excessos de 

poropressão necessários para a ocorrência da liquefação; portanto, é importante 

determinar a suscetibilidade de um solo a esse fenômeno. 
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Como a liquefação só ocorre em solos saturados, ou com um grau elevado de saturação, 

a profundidade do nível d’água no barramento influencia enormemente a 

suscetibilidade, ou seja, quanto maior a profundidade do nível d’água, menor a 

possibilidade de ocorrência da liquefação. Dessa forma, a determinação precisa do nível 

d’água em um depósito deve ser o primeiro ponto a ser considerado em um estudo de 

liquefação. É importante salientar que a literatura sugere que, para graus de saturação 

maiores que 80%, o solo pode ter comportamento saturado, em função da presença de ar 

ocluso. Portanto, a adoção do termo “saturado” é uma mera conveniência prática. 

 

A liquefação ocorre mais facilmente na faixa granulométrica situada entre siltes grossos 

e areias finas (Moretti et al., 1999). Em sedimentos mais finos, a maior coesão dificulta 

a separação dos grãos, e, em sedimentos mais grossos, a melhor condição de drenagem 

dificulta a ocorrência de liquefação (Owen & Moretti, 2011). De acordo com Obermeier 

(1996), barreiras impermeáveis como camadas argilosas, aumentam a probabilidade de 

ocorrência de liquefação, uma vez que essas barreiras podem condicionar 

comportamento não drenado em rejeitos arenosos e, portanto, gerar áreas de excesso de 

poropressão. 

 

Kramer (1996) sugere que a gradação e a forma das partículas de um determinado solo 

também influenciam a liquefação - solos mal graduados correm maior risco de 

liquefação do que solos bem graduados. O preenchimento de vazios entre partículas 

grosseiras pelas partículas finas em um solo bem graduado diminui o potencial desse 

solo de alteração volumétrica em condições drenadas e, consequentemente, a geração de 

poropressão em condições não drenadas. Já os solos com grãos mais arredondados 

sofrem adensamento mais facilmente do que solos com grãos angulares. Nesse caso, 

tem-se o favorecimento à ocorrência de liquefação. 

 

Por último, o tipo de estrutura pode também afetar a suscetibilidade à liquefação. Entre 

os métodos construtivos de barragens, o alteamento para montante é o mais propenso a 

sofrer liquefação, devido ao menor volume de barramento efetivo compactado utilizado, 

quando comparado a outros métodos (Martin et al., 2002). 
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Portanto, pode-se concluir que, dentre as estruturas geotécnicas comumente presentes 

em uma mineração, as barragens de rejeitos arenosos, alteadas para montante, 

construídas por meio de aterro hidráulico, nas quais os grãos do solo se depositam 

livremente, e que possuem elevado nível d’água na zona com potencial de liquefação, 

ou seja, na zona com materiais que apresentam tendência de contração mediante o 

cisalhamento, estão entre as estruturas mais propensas a sofrer liquefação.  

 

Martin et al. (2002) sugerem 10 regras fundamentais para construção e operação de 

barragens alteadas para montante, a fim de se reduzir o risco de rupturas por liquefação 

e outros problemas geotécnicos: 

  

01. Barragens alteadas para montante não são inerentemente instáveis e perigosas. 

Elas podem ser seguras, desde que sejam construídas em condições favoráveis e 

que procedimentos de projeto, construção e operação sejam seguidos; 

 

02. Uma largura de praia suficiente deve ser mantida durante toda a operação, para 

permitir a segregação dos materiais mais grossos e gerar uma área ampla com 

material drenante. Os taludes da barragem não devem jamais estar apoiados 

sobre lamas ou outros solos moles; 

 

03. A taxa de alteamento da barragem deve ser suficientemente baixa para que haja 

dissipação do excesso de poropressão gerado. Vick (1990), citado em Martin et 

al. (2002), sugere que, para taxas entre 4,6 e 9,2m/ano, o excesso de poropressão 

geralmente é dissipado tão rapidamente quanto a carga é aplicada;  

 

04. A barragem deve ter drenagem interna suficiente e/ou fundação permeável, para 

manter sua porção arenosa em condições drenadas e para evitar gradientes de 

percolação através da face do maciço; 

 

05. Análises de projeto devem incluir análises não-drenadas e análises efetivas, com 

o projeto sendo definido pelo tipo de análise que resultar no menor fator de 

segurança; 
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06.  Alto grau de monitoramento, revisões e envolvimento do projetista são 

essenciais para verificar se os critérios de projeto estão sendo satisfatoriamente 

alcançados em campo; 

 

07. Barragens convencionais alteadas para montante não devem ser consideradas em 

áreas com sismicidade moderada ou alta; 

 

08. O projeto deve ser consistente com as condições de operação da barragem; 

 

09. As condições de percolação no interior da barragem devem ser bem 

estabelecidas, por meio de bom entendimento das poropressões e gradientes 

hidráulicos; 

 

10. Barragens alteadas para montante devem ter um ângulo geral de 4H:1V ou mais 

abatido. 

 

Sobre as regras fundamentais propostas por Martin et al. (2002), alguns pontos devem 

ser ressaltados:  a importância da manutenção da largura de praia se dá não somente 

pela necessidade de segregação dos materiais, mas também por permitir redução 

substancial da zona com potencial de liquefação.  

 

Sobre a taxa de alteamento sugerida, estudos numéricos avançados podem justificar 

taxas mais elevadas de alteamento, que devem ser verificadas em campo por meio de 

instrumentação e monitoramento.  

 

O fator de segurança obtido em análises não-drenadas deve ser semelhante ou igual ao 

adotado para a condição drenada.  

 

O ângulo geral de uma barragem é definido em projeto, determinado de acordo com os 

parâmetros e as especificidades do rejeito e com as condições de mobilização esperadas. 
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2.1.1 - Índice de Vazios Crítico 

 

 

Utilizando-se de ensaios triaxiais em amostras de areias inicialmente fofas e 

inicialmente compactas, Casagrande (1936) demonstrou que todas as amostras atingiam 

uma mesma densidade crítica, quando submetidas a altas deformações cisalhantes. O 

índice de vazios correspondente a essa densidade crítica é chamado de índice de vazios 

crítico. Este conceito está ilustrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Comportamento de areias fofas e compactas durante o cisalhamento – 

Kramer (1996). 

 

Ao se definir o estado de um solo em termos de índices de vazios e o logaritmo da 

tensão efetiva de confinamento, uma linha pode ser traçada para separar as areias fofas e 

contrácteis das areias compactas e dilatantes. Por esse motivo, essa linha era 

considerada também o limite em que um solo seria ou não suscetível à liquefação 

(Kramer, 1996), conforme apresentado na Figura 2.2.  
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Figura 2.2 - Utilização da Linha do Estado Crítico como um limite entre estados iniciais 

suscetíveis ou não à liquefação – Kramer (1996). 

 

Assim, solos saturados com índices de vazios iniciais locados acima da Linha do Estado 

Crítico (LEC) eram considerados suscetíveis à liquefação, e solos com índices de vazios 

iniciais locados abaixo da LEC eram considerados não suscetíveis (Kramer, 1996). 

 

No entanto, após a ruptura do talude de montante da Barragem de Fort Peck (Figura 

2.3), no dia 22 de setembro de 1938, no estado americano de Montana, a investigação 

do acidente feita por um grupo de especialistas que incluía o próprio Casagrande (Fort 

Peck Dam Website www.fortpeckdam.com 04/03/2016 18:02), demonstrou que os 

índices de vazios iniciais dos solos que haviam obviamente sofrido liquefação  estavam 

plotados abaixo da Linha do Estado Crítico, ou seja, na região considerada não 

suscetível à liquefação (Kramer, 1996). 

 

 

Figura 2.3 - Vista aérea da Barragem de Fort Peck após a ruptura, em 1938 –

www.fortpeckdam.com. 

http://www.fortpeckdam.com/
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2.1.2 - Estado Permanente de Deformação 

 

Castro (1969) realizou uma série de ensaios triaxiais não drenados com deformação 

controlada. Esses ensaios demonstraram haver uma relação entre o índice de vazios 

inicial e a tensão efetiva de confinamento, para grandes deformações. A linha gerada 

por essa relação foi chamada de linha do estado permanente. De acordo com o autor, 

essa linha fica graficamente pouco abaixo e quase perfeitamente paralela à linha do 

estado crítico, estabelecida por meio de ensaios triaxiais não drenados (Kramer, 1996).  

 

Posteriormente, o estado permanente para qualquer massa de partículas seria definido 

como o estado no qual essa massa se deforma continuamente, com volume, tensão 

efetiva normal, tensão cisalhante e velocidade constantes. Como a linha de estado 

permanente está associada a uma determinada velocidade de deformação, tal linha está 

associada à viscosidade do material (Poulos, 1981). 

 

De acordo com Kramer (1996), a linha do estado permanente é útil para identificar as 

condições sob as quais um solo em particular pode ou não ser suscetível à liquefação. 

Solos cujos estados são plotados abaixo da linha de estado permanente não são 

suscetíveis à liquefação. Um solo cujo estado é plotado acima da linha de estado 

permanente será suscetível à liquefação somente se a tensão cisalhante superar sua 

resistência residual, conforme demonstrado na Figura 2.1. A Figura 2.4 ilustra o 

conceito da linha de estado permanente. 

 



11 

 

 
Figura 2.4 - Utilização da Linha do Estado Permanente como critério para 

suscetibilidade de solos à liquefação – Kramer (1996). 

 

2.1.3 - Parâmetro de Estado 

 

Been & Jefferies (1985) demonstraram que ensaios feitos em uma mesma areia com 

diferentes teores de silte, com diferentes combinações de índices de vazios iniciais e 

tensões efetivas confinantes, exibiam comportamento similar à linha do estado crítico. 

Dessa forma, eles sugeriram o Parâmetro de Estado (ψ), que é igual à diferença entre os 

índices de vazios in situ e o índice de vazios do estado permanente para uma mesma 

tensão efetiva de confinamento, conforme a Equação 2.1: 

 

      –                

             

 

em que e0 é o índice de vazios in situ e eep é o índice de vazios no estado permanente. 

 

A Figura 2.5 explicita o conceito de parâmetro de estado. 
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Figura 2.5– Parâmetro de estado – Kramer (1996). 

 

De acordo com o modelo, solos suscetíveis à liquefação devem, necessariamente, 

apresentar parâmetros de estado positivos, uma vez que solos com parâmetros de estado 

negativos estarão sempre situados abaixo da linha de estado permanente. 

 

 

2.2 - Mecanismos de Disparo da Liquefação 

 

Os mecanismos de disparo, ou gatilhos, da liquefação são usualmente divididos em 

estáticos ou dinâmicos. Os chamados gatilhos estáticos são aqueles que exercem um 

carregamento monotônico no solo, como o carregamento em função do alteamento 

relativamente rápido de uma barragem de rejeitos, infiltração por chuvas e lançamentos 

de rejeitos, enquanto os gatilhos dinâmicos exercem um carregamento cíclico, como os 

advindos de abalos sísmicos, detonações ou tráfego de veículos, por exemplo. A Figura 

2.6 demonstra a resposta idealizada de solos sob carregamentos monotônicos e cíclicos.  
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Figura 2.6 – Resposta idealizada de solos fofos, saturados e sem coesão sob 

carregamentos monotônicos e cíclicos – Davies et al. (2002). 

 

Como se pode observar na Figura 2.6, a resposta final do solo, a chamada resistência 

liquefeita, é a mesma, independentemente do tipo de carregamento ao qual foi 

submetido.  A Figura 2.6 também demonstra o conceito de superfície de colapso, 

proposto por Sladen et al. (1985). 

 

A superfície de colapso determina os pontos máximos de tensão efetiva não drenada e é 

dependente do estado de compacidade inicial do solo; portanto, para uma barragem de 

rejeitos, a superfície de colapso não é única. Para um ponto do barramento, 

especificamente, para que a liquefação ocorra, o estado do solo precisa atingir a 

superfície de colapso e a tensão cisalhante deve ser maior que a resistência ao 

cisalhamento do estado permanente (Sladen et al., 1985). 

 

Uma amostra de areia, em um estado inicial de tensões τst, ao ser submetida a um 

carregamento, monotônico ou cíclico, atingirá a superfície de colapso e imediatamente 

apresentará uma queda brusca em sua resistência, até que sua resistência residual sus seja 

alcançada. 

2.3 - Fundamentos de Sismologia 

 

Todos os dias, cerca de cinquenta terremotos fortes o suficiente para serem sentidos 

localmente acontecem no mundo, e, a cada poucos dias, acontece um terremoto capaz 

de causar danos às estruturas. Cada evento irradia ondas sísmicas que viajam através da 

Terra, e muitos terremotos por dia produzem movimentações de terra que, apesar de 

serem muito fracas para serem sentidas, são prontamente detectadas por instrumentos 

modernos (Shearer, 2009). 
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A sismologia é uma ciência relativamente recente, que tem sido estudada 

quantitativamente por cerca de 100 anos. No início dos anos 1800, a teoria da 

propagação elástica das ondas começou a ser desenvolvida por Cauchy, Poisson, 

Stokes, Rayleigh e outros que descreveram os principais tipos de ondas presentes em 

materiais sólidos (Shearer, 2009).  

 

Quando um evento sísmico ocorre, diferentes tipos de ondas são gerados. Essas ondas 

podem ser classificadas como ondas de corpo: ondas-P e ondas-S, que se propagam no 

interior da Terra; ou como ondas de superfície: ondas Love e ondas Rayleigh, que se 

propagam nas proximidades da superfície de maciços de solo ou rocha.  

 

A onda-P é também chamada de onda primária, longitudinal ou compressional e se 

assemelha à onda sonora, propagando-se através de sucessivas compressões e dilatações 

do meio, seja ele sólido, líquido ou gasoso. A onda-P é a onda de corpo mais rápida, 

gerando vibrações de partícula na mesma direção de sua propagação (Loayza, 2009). 

 

A onda-S faz com que as partículas vibrem na direção perpendicular à sua trajetória de 

propagação, sendo também conhecida como onda transversal, secundária ou de 

cisalhamento (Loayza, 2009). 

 

As ondas Love recebem o nome do matemático britânico Augustus Edward Hough 

Love. São as ondas de superfícies mais rápidas e fazem as partículas vibrarem na 

direção normal à direção de propagação da onda. 

 

As ondas Rayleigh recebem o nome do Lord Rayleigh, que previu matematicamente a 

existência dessas ondas, em 1855. Uma onda Rayleigh gera movimentos elípticos das 

partículas superficiais, como os movimentos gerados por ondas em um oceano. A maior 

parte dos tremores e, consequentemente, a maior parte do poder destrutivo de um 

terremoto são consequência das ondas Rayleigh.  

 

A Figura 2.7 mostra os movimentos de partícula produzidos pelos diferentes tipos de 

onda.  
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Figura 2.7 – Movimentos de partícula produzidos por diferentes tipos de onda – Kramer 

(1996). 

 

A partir das ondas geradas por um terremoto, pode-se determinar o ponto exato de 

origem daquele evento. Esse ponto é chamado de hipocentro, e sua projeção na 

superfície da terra é chamada de epicentro. A distância entre um observador ou um 

instrumento de medição e o epicentro do evento é chamada de distância epicentral. 

 

Posto que as ondas-P viajam mais rapidamente que as ondas-S, é possível determinar a 

distância epicentral de um terremoto, a partir da Equação 2.2: 
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            (2.2) 

 

Em que       é a diferença, no tempo, entre as chegadas das ondas-P e S. E    e    são, 

respectivamente, as velocidades da onda-P e da onda-S no meio. Em rocha sã, as ondas-

P, geralmente, viajam a uma velocidade entre 3 a 8km/s, e as ondas-S viajam a uma 

velocidade entre 2 e 5km/s. 

 

Outro parâmetro importante de um terremoto é sua intensidade, que pode ser descrita de 

diferentes maneiras. A intensidade de um terremoto é uma descrição qualitativa dos 

efeitos gerados por ele em um determinado ponto do espaço, geralmente determinada 

por meio de entrevistas de testemunhas do evento.  

 

A Tabela 2.1 mostra a escala de intensidade Mercalli Modificada (MMI) - desenvolvida 

originalmente pelo sismólogo italiano Giuseppe Mercalli - que é, atualmente, uma das 

escalas de intensidade mais utilizadas ao redor do mundo.  

 

Tabela 2.1– Escala Mercalli Modificada – Kramer (1996). 

 
 

I Sentido apenas por algumas pessoas sob circunstâncias muito favoráveis.

II
Sentido por poucas pessoas, especialmente em pavimentos mais elevados de edíficios. Objetos suspensos podem 

balançar. 

III

Sentido facilmente no interior de construções, especialmente em pavimentos mais elevados de edifícios, mas muitas 

pessoas não o reconhecem como um terremoto. Carros estacionados podem balançar levemente. Vibração como a 

passagem de um caminhão.

IV

Sentido no interior de construções por muitas pessoas, e por poucas no exterior. À noite, alguns podem ser acordados. 

Pratos, janelas e portas podem ser afetados. Paredes "estalam". Sensação como se um caminhão pesado se chocasse 

contra o edíficio. Carros estacionados balançam notadamente. 

V
Sentido por quase todas as pessoas, muitas acordam. Alguns pratos, janelas e etc. podem se quebrar. Podem ocorrer 

algus casos de rachaduras em gesso. Objetos instáveis caem. Árvores balançam. 

VI
Sentido por todos, muitos se assustam e correm para o exterior dos edíficios. Alguns móveis pesados são 

movimentados. Podem ocorrer alguns casos de quedas de gesso ou dano a chaminés. Danos pequenos.

VII

Todos correm para o exterior dos edifícios. Dano desprezível em construções adequadamente preparadas. Dano leve a 

moderado em estruturas comuns. Dano considerável em estruturas mal construídas or mal projetadas. Algumas 

chaminés quebradas. Sentido por pessoas enquanto dirigem.

VIII

Danos leves em estruturas adequadamente preparadas. Danos consideráveis em estruturas comuns, com colapso 

parcial. Danos grandes em estruturas mal projetadas ou mal construídas. Queda de painéis, chaminés, itens 

empilhados, colunas, monumentos, muros e etc. Mobiliário pesado é derrubado. Areia e lama são ejetados em 

pequenas quantidades. Mudanças em águas de poços. Pessoas dirigindo são afetadas.

IX

Dano considerável mesmo em estruturas adequadamente preparadas. Estruturas saem de prumo. Danos grandes em 

vários edíficios, com colapso parcial. Edíficios têm as fundações movimentadas, com rachaduras aparecendo no solo. 

Tubulações subterrâneas se racham.

X

Algumas estruturas bem construídas de madeira são destruídas. A maior parte das estruturas de alvenaria são 

destruídas juntamente com a fundação. O solo sofre muitas rachaduras. Ferrovias são torcidas. Muitos deslizamentos à 

beira de rios e em taludes íngremes.

XI
Poucas estruturas de alvenaria permanecem em pé. Pontes são destruídas. Grandes fissuras aparecem no solo. 

Tubulações subterrâneas se tornam totalmente inúteis. Ferrovias são torcidas gravemente. 

XII
Dano total, praticamente todas as construções são danificadas severamente ou destruídas. Ondas são vistas na 

superfície do solo. Objetos são atirados no ar.



17 

 

Diferentemente da intensidade, a magnitude de um terremoto é uma medição 

quantitativa da vibração causada por um terremoto. Essa medição só se tornou possível 

no século XX, com os avanços na instrumentação. Em 1935, Charles Richter utilizou 

um sismômetro para definir uma escala de magnitude para eventos superficiais e com 

distância epicentral menores que 375 milhas (603,5km). Sua escala utiliza uma base 

logarítmica para definir a magnitude local de um terremoto (Richter, 1935). 

 

No entanto, como a Escala Richter e outras escalas similares medem a magnitude de um 

terremoto a partir da vibração do solo, notou-se que, para eventos com grande 

desprendimento de energia, a vibração correspondente não aumentava na mesma 

proporção.  

 

Para a descrição correta da magnitude de terremotos muito grandes, foi necessária a 

elaboração de uma escala independente. Dessa forma, surgiu a Escala de Magnitude de 

Momento, desenvolvida por Thomas Hanks e Hiroo Kanamori.  

 

Essa escala é baseada no momento do terremoto, que é função do módulo de 

cisalhamento das rochas envolvidas, do deslocamento médio acontecido na falha e da 

área movimentada. A magnitude de momento (Mw), adimensional, é dada pela Equação 

2.3: 

 

   
 

 
          ,            (2.3) 

 

Em que    é o momento do terremoto, em dina-centímetro, e é usualmente medido por 

sismógrafos.    pode ser descrito pela Equação 2.4: 

 

                        (2.4) 

 

em que:    

 

  = módulo de cisalhamento das rochas (em Pa); 

Ar = área da ruptura movimentada na falha geológica (em m²); 

dm = deslocamento médio de A (em m). 
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A magnitude de um terremoto (Ms) é dada pela Equação 2.5 : 

 

                                   (2.5) 

 

em que: 

 

A = amplitude de deslocamento do solo (em micrômetros); 

Δ = distância epicentral do sismômetro (medido em graus) 

  

Finalmente, a energia sísmica liberada em um terremoto é dada pela Equação 2.6: 

 

                ,            (2.6) 

 

Em que E é dado em ergs, e    é a magnitude do terremoto. Essa equação demonstra 

que o aumento de uma unidade na magnitude de um terremoto implica em uma geração 

de energia sísmica aproximadamente 32 vezes maior. 

 

A Figura 2.8 correlaciona a magnitude de momento de terremotos com a energia 

relativa liberada em vários fenômenos naturais ou causados pelo homem. 
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Figura 2.8 – Energia relativa de vários fenômenos (Johnston, 1990). 

 

2.4 - Casos Históricos de Ruptura por Liquefação  

 

A literatura especializada relata vários casos históricos de rupturas de barragens por 

liquefação, sejam eles de origem estática ou dinâmica. Apresenta-se, a seguir, alguns 

casos relevantes e relativamente bem documentados. 

 

2.4.1 - Barragem de Fundão, Mariana/MG – Brasil  
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No dia 5 de novembro de 2015, a Barragem de Fundão, situada no município de 

Mariana, Minas Gerais, sofreu uma ruptura por liquefação iniciada em sua ombreira 

esquerda. 

 

A barragem, concebida com o método de alteamento para montante e com ângulo 

global de 3H:1V, recebia dois tipos distintos de materiais provenientes do 

beneficiamento de minério de ferro: os rejeitos arenosos, uma mistura de partículas de 

areias finas e siltes, e as lamas, que contêm partículas muito mais finas, principalmente 

na fração argilosa e possuem baixa permeabilidade. Ambos os tipos de rejeito eram 

depositados hidraulicamente, por meio de espigotamento. 

 

Um painel de especialistas, reunido para conduzir a investigação do acidente, 

demonstrou que a ruptura da Barragem de Fundão ocorreu em função de uma série de 

eventos e condições, incluindo abalos sísmicos que ocorreram na região no dia da 

ruptura (Morgenstern et al.2016).  

 

Relatos de testemunhas presentes no complexo operacional indicam a ocorrência de, ao 

menos, um sismo de grande intensidade, relatado como de intensidade IV na Escala 

Mercalli Modificada. Ainda de acordo com testemunhas, esse evento foi precedido e 

seguido por outros menores.  

 

O papel desempenhado por esses abalos sísmicos na ruptura da barragem permanece 

sem ser claramente determinado. Deve-se considerar que a magnitude sísmica não 

corresponde à energia total liberada em um sismo, pois representa apenas uma parcela 

dessa energia – a que é liberada por ondas sísmicas. Grande parte da energia de um 

sismo é mobilizada de outras formas, dentre as quais destaca-se o aumento das 

poropressões no maciço. A quantificação da contribuição dos sismos à ruptura, no 

entanto, é complexa, especialmente em função das poucas informações disponíveis a 

respeito dos eventos.  

 

A Tabela 2.2 relata os eventos sísmicos e detonações registrados no dia da ruptura. 
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Tabela 2.2 – Eventos sísmicos e detonações registradas em 05/11/2015, antes da ruptura 

da Barragem de Fundão – Atkinson (2016). 

 
 

Como não há, no Brasil, uma cultura em projetos de barragens de se contemplar sismos 

e seus efeitos na estrutura, os eventos sísmicos ocorridos no dia 05 de novembro de 

2015 podem ter sido decisivos para o acionamento do gatilho de liquefação na 

Barragem do Fundão. 

 

2.4.2 - Barragens de San Fernando, Califórnia – Estados Unidos da América 

 

As ocorrências nos barramentos de San Fernando são provavelmente o caso histórico 

mais estudado de estabilidade relacionada à liquefação. Várias pesquisas, incluindo 

testes de campo e de laboratório, foram feitas nas duas barragens que compunham o 

sistema.  

 

No dia 9 de fevereiro de 1971, um terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter atingiu 

a cidade de San Fernando, no condado de Los Angeles, região sul do estado americano 

da Califórnia. 

 

A barragem de Jusante, a maior das duas, foi construída em 1918, utilizando como 

método de construção o aterro hidráulico. A barragem de Montante foi construída três 

anos depois, sendo utilizado o mesmo método construtivo.  

 

Localizadas a aproximadamente 14km de distância do epicentro do terremoto, as duas 

barragens de San Fernando, chamadas Barragem de Montante e Barragem de Jusante, 

sofreram grandes impactos. A Barragem de Jusante recebeu o maior impacto, sofrendo 

uma ruptura por liquefação e apresentando deslocamentos de até 9 metros em sua crista. 

A barragem de Montante, com danos menos severos, teve sua crista movimentada em 

Horário Local
Magnitude de 

Momento (Mw)
Distância para B. Fundão Identificação

13:01:49 2,1 2,6km Detonação na mina

13:06:06 2,3 2,6km Detonação na mina

14:12:15 2,2 < 2km Terremoto (pré-choque)

14:13:51 2,6 < 2km Terremoto (choque principal)

14:16:03 1,8 < 2km Terremoto (pós-choque)

15:45:00 - - Ruptura
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aproximadamente dois metros para jusante (Byrne et al., 1992). Como consequência, 

cerca de oitenta mil habitantes da região do vale de San Fernando precisaram ser 

retirados de suas residências, de maneira emergencial, enquanto o nível d’água da 

Barragem de Montante era abaixado.  

 

A Figura 2.9 mostra a seção transversal da Barragem de Jusante de San Fernando. 

 

 

Figura 2.9 – Seção transversal da Barragem de Jusante de San Fernando (a) situação 

reconstituída (b) situação após o evento sísmico de 1971 – Castro et al. (1992). 

 

A tragédia só não foi maior, pois, em 1964, os responsáveis pelo gerenciamento das 

barragens haviam decidido pelo rebaixamento do nível do reservatório em 3 metros. 

Dessa forma, mesmo após a deformação sofrida, não houve galgamento da barragem, 

com o nível da água ficando pouco abaixo da cota da crista. Caso houvesse sido 

galgada, a crista da barragem teria sido rapidamente erodida, liberando 15 milhões de 

metros cúbicos de água no vale abaixo.  

 

Dados dos sismógrafos localizados na ombreira e na crista da barragem indicaram a 

ocorrência de acelerações de pico da ordem de 0,55g e 0,5g, respectivamente (Castro et 
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al., 1992). No entanto, é interessante notar que a ruptura ocorreu cerca de 40 segundos 

após o fim dos tremores. Desse fato, pode-se inferir que a ruptura não ocorreu apenas 

pelas solicitações dinâmicas e sim em um processo progressivo de ruptura, com a 

contribuição do próprio peso da estrutura, após os tremores terem causado significante 

perda de resistência do solo.   

 

Após a ocorrência das falhas, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS – United 

States Geological Survey) estudou amplamente os registros dos terremotos de 1971, 

entre outros, e descobriu que os abalos próximos ao epicentro de terremoto liberam 

muito mais energia do que havia sido previamente considerado. Dessa forma, foi 

recomendado que a nova barragem, que seria construída em substituição às barragens 

danificadas, fosse projetada para suportar tremores até três vezes maiores que as 

barragens antigas.  

 

2.4.3 - Barragem de La Marquesa – Chile 

 

A Barragem de La Marquesa, situada cerca de 60km de Santiago, era uma barragem 

utilizada para contenção de água, com cerca de 10m de altura e 220m de comprimento 

de crista. 

 

Um terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, acontecido em 3 de março de 1985, 

na região central do Chile, causou acelerações de pico da ordem de 0,6g no local da 

barragem. Como consequência, o talude de jusante da barragem sofreu deslocamentos 

da ordem de 6,5m, enquanto o talude de montante sofreu deslocamentos de até 11m. Em 

algumas seções, a crista sofreu abatimentos de 2m (De Alba et al., 1988). 

 

Nas investigações pós-ruptura, De Alba et al. (1988) identificaram uma camada de areia 

siltosa  entre 1 e 2m de espessura, no contato do aterro com a fundação. A causa da 

ruptura foi atribuída à liquefação dessa camada. Posteriormente, Jefferies & Been 

(2016) estimaram o parâmetro de estado dessa camada, a partir dos resultados das 

investigações conduzidas na década de 80, como -0,05 < e a resistência 

liquefeita do material entre 0,08 e 0,15. 
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2.4.4 - Barragem de Fort Peck, Montana – Estados Unidos da América 

 

A Barragem de Fort Peck era uma estrutura construída em aterro hidráulico que sofreu 

uma ruptura próxima à sua ombreira direita, em 1938.  

 

Após a ruptura, vários testes de índices de vazios foram realizados com o material do 

aterro hidráulico. Como os teores de siltes variavam consideravelmente, foi definida 

uma faixa para a linha de estado crítico, com origem entre 0,84 e 1,04. Já os ensaios de 

índices de vazios in situ indicaram valores médios do parâmetro de estado de -0,05,um 

pouco abaixo da linha do estado crítico – na faixa onde os solos são considerados não 

suscetíveis à liquefação (Jefferies & Been, 2016). No entanto, é importante ressaltar as 

várias incertezas relacionadas a esse caso histórico, muito em função do fato de ter 

acontecido ainda na primeira metade do século XX. 

 

Outro aspecto importante a ser considerado é que apenas uma pequena porção do 

barramento se rompeu, como pode ser observado na Figura 2.10. Esse fato pode sugerir 

que apenas uma parcela do aterro hidráulico possuía parâmetros de estado positivos e, 

portanto, suscetíveis a sofrer liquefação. 

 

 
Figura 2.10 – Vista área da Barragem de Fort Peck pós-ruptura (U.S Army Corps of 

Engineers, 1939). 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

HISTÓRICO DA ESTRUTURA AVALIADA E CARACTERÍSTICAS 

DO REJEITO ARENOSO 

 

 

 

3.1 – Processo de Geração dos Rejeitos 

 

A Samarco Mineração S.A. é uma empresa mineradora brasileira especializada na 

extração de minérios de ferro de baixo teor e atua na região do Quadrilátero Ferrífero, 

nos municípios de Mariana e Ouro Preto. A empresa possui uma capacidade instalada 

de produção de pelotas de minério ferro de 30,5 milhões de toneladas métricas secas. 

Essa produção gera rejeitos arenosos da ordem de 20,7 milhões de toneladas métricas 

secas. 

 

A extração dos minérios da Samarco acontece na unidade de Germano, nas minas de 

Alegria Norte e Alegria Sul. Destas, eles seguem por correias transportadoras no 

sistema de longa distância para estação de peneiramento e britagem, onde são 

cominuídos até que haja, no máximo, 2% de material com granulometria acima de 

12mm. O minério chega, então, a um dos três concentradores, com teor de 

aproximadamente 46% e, por meio do processo de beneficiamento, o concentrado é 

produzido com teor final de 67,5%. 

 

Na usina de concentração, primeiramente, o minério passa por uma primeira etapa de 

cominuição na moagem pré-primária, seguindo para uma segunda etapa de moagem. A 

partir desse ponto, o minério é classificado e deslamado em ciclones e, em seguida, 

encaminhado para o circuito de recuperação de finos ou para a flotação convencional 

(Rezende, 2013). 
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O concentrado que segue para a flotação sofre nova cominuição na moagem secundária, 

em moinhos de bolas, e segue, posteriormente, para a flotação em coluna, onde passa 

por espessadores, juntamente com o concentrado do circuito de recuperação de finos. 

Ao fim desse processo, o concentrado segue para os tanques de estocagem, de onde é 

bombeado, por minerodutos, para as quatro usinas de pelotização situadas em Ponta 

Ubu, no município de Anchieta-ES. A Figura 3.1 mostra o fluxograma simplificado da 

etapa do processo até o mineroduto, incluindo a geração dos rejeitos que são 

transportados para as barragens (Rezende, 2013). 

 

 

Figura 3.1 - Fluxograma simplificado das operações da Samarco Mineração S.A na 

Unidade de Germano – Rezende (2013). 

 

3.2 – Barragem do Germano 

 

 

A Barragem do Germano, objeto de estudo dessa dissertação, está localizada no 

Município de Mariana, no Estado de Minas Gerais. Sua crista está situada nas 

coordenadas UTM: Zona 23S, N:7.763.681,62 e E:660.519,72. 
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A Barragem do Germano (Figura 3.2) foi construída em 1976 e entrou em operação em 

1977, com a implantação de um dique de partida com 70 metros de altura e crista na 

elevação 849,50m. Os alteamentos sucessivos para montante foram implantados na 

medida em que se elevava o nível de rejeitos e eram executados com altura variável 

entre 4,0 e 6,0m, até que a elevação 886,0m foi atingida. 

 

 

Figura 3.2 – Vista aérea da Barragem do Germano, em outubro de 2012. 

 

A partir da cota 886,0m, os alteamentos subsequentes foram executados com 

afastamento entre 60 e 100 metros a montante da crista existente. A crista da barragem 

alcançou, então, a elevação 899,0m. 

 

Em 1998, decidiu-se pela criação de um dique de reforço, afastado cerca de 300m para 

jusante do dique de partida. Essa estrutura recebeu o nome de empilhamento de 

Germano Jusante.  

 

O dique de partida do empilhamento de Germano Jusante foi construído com solo 

compactado, taludes com inclinação de 1V:1,5H, pé e crista aproximadamente nas cotas 

750,0m e 790,0m, respectivamente. O talude de jusante foi revestido com blocos de 

enrocamento. O sistema de drenagem interna do dique de partida consiste em um tapete 

inclinado no talude de montante e na crista do dique, composto por camadas de 
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“oversize" fino e grosso, bloco passados em grelha e blocos de enrocamento de maior 

dimensão.  

 

Até o ano de 1995, a Barragem do Germano recebeu apenas rejeito arenoso. A partir de 

1997, houve lançamento de lama na porção central, norte e noroeste do reservatório da 

barragem. Entre 2001 e 2006, o empilhamento de Germano Jusante recebeu descargas 

de rejeito apenas provenientes do Concentrador I, cujo teor de silte é, em média, 6% 

superior comparativamente aos teores de siltes encontrados nos Concentradores II e III.  

 

Por ser uma barragem com quase 40 anos de operação, a Barragem do Germano recebeu 

rejeitos de diferentes minas e várias frentes de lavra. O beneficiamento desses rejeitos 

também aconteceu em processos e concentradores diferentes ao longo do tempo. 

Portanto, a determinação da heterogeneidade dos materiais dispostos na barragem é 

fundamental para análises de potencial de liquefação. 

 

Em 2015, uma série de 43 furos de sondagem foi executada visando determinar a 

separação dos rejeitos, em arenosos e lama, e classificá-los quanto ao percentual de 

ferro (Figuras 3.3 e 3.4). 

 

 

Figura 3.3 – Disposição de rejeitos arenosos e lamas presentes no reservatório da 

Barragem de Germano, seção transversal – Samarco (2015). 
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Figura 3.4 – Separação física dos materiais presentes na seção transversal da Barragem 

de Germano, quanto ao percentual de ferro - Samarco, 2015. 

 

3.3 – Aspectos Geológicos-geotécnicos 

 

A Barragem do Germano se localiza no Complexo Alegria, situado na porção leste do 

Quadrilátero Ferrífero, fazendo parte do Sinclinal de Alegria, estrutura formada por 

rochas do Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo Minas. A Figura 3.5 mostra a 

localização da Unidade do Germano. 

 

 

Figura 3.5 – Localização da Unidade Industrial da Samarco Mineração S.A. –Manual de 

Operações da Barragem do Germano, 2016. 
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A formação ferrífera encontra-se na Formação Cauê do Grupo Itabira, pertencente ao 

Supergrupo Minas. Estão presentes nessa formação diversos tipos de itabiritos, outros 

materiais ferruginosos, como cangas, brechas e hematitas compactas, e ainda rochas não 

ferruginosas, como quartzitos, filitos, filitos dolomíticos, xistos e metabasitos. Para a 

área da barragem principal, são descritos xistos e filitos do Grupo Sabará. 

 

A Figura 3.6 mostra a localização da Barragem de Germano, em contorno vermelho, 

sobre o mapa geológico. 

 

 

 

Figura 3.6 – Localização da Barragem de Germano sobre mapa geológico (Baltazar et 

al. 2005). 

 

Estudos realizados em 1976 (Figura 3.7), com 13 sondagens, e complementados em 

2007 e 2015 com outras 17 sondagens, identificaram horizontes de colúvio, saprolito, 

rocha fraturada e rocha sã. Os colúvios e saprolitos predominam nas porções mais 

elevadas da área, com espessuras de, aproximadamente, 5m e 20m, respectivamente. No 

fundo do vale, predomina rocha fraturada, com espessura média de 20m, sobreposta por 

pequenas espessuras de saprolito e colúvio, chegando a aproximadamente 5 metros 
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(Figura 3.8). Cumpre ressaltar que fundações em rochas fraturadas tendem a oferecer 

boas condições de drenagem. 

 

 

Figura 3.7 - Locação das sondagens executadas na Barragem do Germano (em preto, 

sondagens de 1976; em vermelho, sondagens de 2007 e 2015). 

 

 

Figura 3.8 - Seção principal da Barragem do Germano. 

 

No relatório “como construído” do dique de reforço a jusante do barramento original, 

pode-se confirmar, pelo acervo fotográfico, que no vale onde esta estrutura foi 
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construída predominam rochas fraturadas e, no topo dos vales, saprolitos (Figuras 3.9 e 

3.10). 

  

 

Figura 3.9 - Vale formado por rocha fraturada (esquerda) e talude de acesso das obras 

(direita) do dique do empilhamento de jusante (Samarco, 2001). 

 

 

 

Figura 3.10 - Fotos da Sondagem PZN-2 (Samarco, 2001). 

 

As campanhas de sondagens à percussão de 2007 e 2015, realizadas junto ao maciço do 

Dique Principal do Germano, abordaram porções formadas por rejeito, em sua maioria. 

As sondagens realizadas na porção mais distal do platô da elevação 920m registraram 

rejeitos com SPT menores que 10 até 26 metros de profundidade (P-1 e P-2). À medida 

que se aproxima do dique, a espessura desta camada fofa (SPTs finais menores que 10) 

diminui para 10 metros junto ao P-15. Não foram identificadas camadas fofas a jusante 

ENROCAMENTO SAPROLITO 

ROCHA FRATURADA 



33 

 

desse ponto. A sondagem P-3 registra, em seus 11 metros iniciais, material com SPT 

próximo de 10. 

 

Na plataforma a montante do Dique de Partida, são registrados, em média, 3m de 

camada superficial de material com SPT abaixo de 10. Já na região dos taludes do 

Dique de Reforço foram realizadas duas sondagens em 2015 (SPBG-01 e SPBG-02), 

registrando materiais variando entre medianamente compacto a muito compacto, com 

média de SPT de aproximadamente 28 golpes.  

 

3.4 - Caracterização Geotécnica dos Rejeitos Arenosos da Samarco Mineração S.A.  

 

Para possibilitar a caracterização geotécnica dos rejeitos arenosos superficiais presentes 

na Barragem do Germano, uma série de ensaios foi realizada para compor os estudos 

desenvolvidos nessa dissertação. Os ensaios foram realizados com o objetivo de avaliar 

granulometria, índices de vazios e formato dos grãos dos rejeitos. 

 

As amostras foram retiradas em 70 pontos diferentes na Barragem do Germano, 

conforme Figura 3.11. Todas as amostras foram retiradas a 0,5m de profundidade.  

 

 

Figura 3.11 - Pontos de coleta de amostras de rejeitos arenosos, na Barragem do 

Germano. 
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3.4.1 – Granulometria 

 

Para determinação da curva granulométrica dos rejeitos, foram utilizadas 45 amostras. 

As amostras foram colocadas em estufas a 110ºC, por 24 horas, para retirada da 

umidade. Em seguida, as amostras foram passadas por um conjunto de peneiras que 

vibraram por 10 minutos. A massa de solo retida em cada peneira foi medida com a 

utilização de uma balança de precisão. A Tabela 3.1 mostra o percentual em massa de 

cada fração, em cada umas das amostras analisadas. 

 

Tabela 3.1 – Resultados dos ensaios granulométricos. 

 

 

Partícula Argila Silte Areia Fina Areia Média Areia Grossa
Diâmetro (mm) <0,002 0,002 - 0,06 0,06 - 0,2 0,2 - 0,6 0,6 - 2,0

P1A 3,71% 27,02% 61,33% 7,94% 0,00%
P2A 3,40% 18,00% 70,21% 8,35% 0,04%
P3A 3,76% 16,92% 72,07% 7,24% 0,01%
P5A 0,45% 21,72% 70,51% 7,31% 0,01%
P6A 0,44% 53,98% 43,40% 2,18% 0,00%
P7A 1,28% 36,12% 60,63% 1,96% 0,01%
P8A 2,58% 45,68% 47,95% 3,78% 0,01%
P9A 0,49% 40,64% 54,77% 4,10% 0,00%

P11A 3,92% 22,88% 66,46% 6,10% 0,64%
P12A 1,36% 37,59% 58,45% 2,57% 0,03%
P17A 1,97% 20,89% 68,50% 7,40% 1,24%
P18A 2,02% 33,13% 63,64% 1,20% 0,01%
P19A 9,80% 57,77% 29,67% 1,99% 0,77%
P21A 1,95% 10,49% 74,60% 12,92% 0,04%
P22A 1,96% 22,09% 70,05% 5,87% 0,03%
P23A 4,74% 18,64% 71,78% 4,75% 0,09%
P24A 1,96% 20,26% 75,61% 2,13% 0,04%
P25A 1,93% 31,01% 62,19% 4,86% 0,01%
P1B 0,44% 34,63% 60,95% 3,99% 0,01%
P2B 2,05% 29,28% 67,58% 1,08% 0,01%
P4B 4,18% 27,80% 63,82% 4,19% 0,01%
P5B 4,29% 24,50% 63,08% 8,12% 0,01%
P6B 2,08% 20,52% 73,00% 4,39% 0,01%
P7B 3,93% 18,00% 69,23% 8,80% 0,04%
P9B 1,30% 29,59% 65,78% 3,32% 0,01%

P10B 2,09% 28,15% 67,84% 1,91% 0,01%
P11B 0,45% 22,47% 66,21% 10,73% 0,14%
P14B 3,60% 29,54% 61,03% 4,74% 1,09%
P19B 4,72% 23,08% 63,90% 8,01% 0,29%
P20B 4,30% 19,02% 68,56% 7,59% 0,53%
P1C 1,98% 42,81% 49,08% 6,06% 0,07%
P2C 3,41% 36,02% 56,79% 3,77% 0,01%
P3C 3,93% 41,92% 50,69% 3,16% 0,30%
P4C 4,97% 68,51% 26,17% 0,28% 0,07%
P5C 9,43% 77,88% 10,85% 1,54% 0,30%
P8C 2,56% 33,25% 60,46% 3,69% 0,04%

P10C 3,44% 17,61% 69,63% 9,29% 0,03%
P11C 3,29% 6,64% 81,07% 8,99% 0,01%
P13C 4,18% 27,76% 63,47% 4,56% 0,03%
P14C 4,22% 28,46% 60,99% 6,27% 0,06%
P15C 4,38% 24,07% 61,90% 9,61% 0,04%
P18C 3,92% 30,54% 59,74% 5,76% 0,04%
P19C 1,41% 25,12% 65,47% 7,73% 0,27%
P20C 1,94% 12,25% 76,15% 9,15% 0,51%
P21C 1,97% 31,82% 57,67% 6,41% 2,13%

MÉDIA 3,03% 29,91% 61,40% 5,46% 0,20%
DESVIO PADRÃO 1,96% 14,09% 13,19% 2,93% 0,41%

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 0,65 0,47 0,21 0,54 2,04
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A Figura 3.12 mostra as curvas granulométricas dos ensaios realizados. 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Curva granulométrica das amostras do alinhamento A, B e C. 

 

Os resultados demonstram que a maior fração do solo é classificada como uma areia 

fina. Os rejeitos apresentam, ainda, uma parcela considerável de siltes, e apenas 

pequenas frações classificadas como argila, areia média ou grossa. 
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É notável, também, a grande variação presente no solo nas frações de silte e areia fina. 

91,1% das amostras foram classificadas como Areia Siltosa e 8,9% delas foram 

classificadas como Silte Arenoso. A Tabela 3.2 ilustra essa variação. 

 

Tabela 3.2 - Variação no conteúdo de Areias Finas e Siltes presentes nas amostras. 

 

 

Com base nos resultados, os valores médios de alguns diâmetros notáveis foram 

estabelecidos, conforme a Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3 - Diâmetros notáveis médios das amostras ensaiadas. 

 

 

3.4.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Na Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), imagens dos grãos de um solo são 

geradas pela interação de um feixe de elétrons com a amostra. Dessa forma, é possível 

obter imagens de topografia da superfície e de características da variação de composição 

de um material, com os diferentes tipos de elétrons gerados pelas interações com a 

matéria.  

 

O equipamento utilizado nessa análise foi um Microscópio Eletrônico de Varredura 

Stereoscan 440 – LEO (IT MEV-102). As imagens de MEV foram analisadas 

empregando o programa computacional de código aberto ImageJ. 

 

Para avaliar se existe segregação dos tamanhos dos grãos em função do ponto de 

lançamento de rejeitos, quatro amostras foram selecionadas para serem analisadas 

 Valor Mínimo Valor Máximo Média 1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil

Silte 6,64% 77,88% 29,91% 20,89% 27,80% 34,63%

Areia Fina 10,85% 81,07% 61,40% 59,74% 63,64% 69,23%

Diâmetro mm

D10 0,0255

D30 0,0551

D50 0,0736

D60 0,0902
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microscopicamente: as amostras 3A, 8A, 19A e 21A. A Figura 3.13 mostra as imagens 

obtidas por meio da microscopia eletrônica de varredura. 

 

              

                            

                            

                            

Figura 3.13 – Imagens de MEV das amostras: (a) 3A, (b) 8A, (c) 19A e (d) 21A; com 

ampliações de 120x (esquerda) e 250x ou 500x (direita). 
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Os resultados obtidos demonstram que os grãos analisados possuem morfologia 

subangular, exceção feita à amostra 19A, que apresenta partículas lamelares. O formato 

dos grãos dessa amostra sugere presença de lama. Esses resultados corroboram o ensaio 

granulométrico que indicou presença de 9,8% de argilas e 57,77% de materiais siltosos 

na amostra.  

 

A comparação entre as amostras 3A e 8A, ambas retiradas da mesma área na barragem, 

sugere que a teoria de segregação dos grãos lançados hidraulicamente não se aplica ao 

reservatório estudado. O ponto 3A, mais afastado do ponto de lançamento de rejeitos do 

que ponto 8A, deveria conter grãos menores. No entanto, o contrário acontece, ou seja, 

a amostra 8A apresenta grãos menores que a amostra 3A. Como o ponto de lançamento 

de rejeitos era alterado esporadicamente, é possível que a segregação de rejeitos em 

função do tamanho e peso dos grãos jamais tenha acontecido.  

 

3.4.3 – Índice de Vazios 

 

Para determinação do índice de vazios in situ foi utilizado o método de cravação de 

cilindro, também a 0,5m de profundidade, conforme demonstrado na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 – Cravação de cilindro para determinação de índices de vazio in situ. 
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Posteriormente, os índices de vazios máximo e mínimo de cada amostra foram 

determinados em laboratório. Os resultados estão plotados na Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 – Distribuição dos índices de vazios de amostras retiradas da superfície. 

 

Os resultados de índices de vazios máximo apresentam valores médios de 0,982 e uma 

faixa de variação entre 0,824 e 1,125. Os valores de índice de vazios mínimo tiveram 

média de 0,598 e variação entre 0,471 e 0,729. Já os valores in situ apresentaram média 

de 0,676 e uma variação entre 0,520 e 0,889.  

 

Rezende (2013) retirou amostras de rejeito arenoso da Barragem de Fundão, também de 

propriedade da Samarco Mineração, e realizou ensaios de laboratório para determinação 

dos índices de vazios máximo e mínimo. Os valores encontrados são similares aos 

obtidos em amostras da Barragem de Germano, como pode ser observado na Figura 

3.16. 

 

 

Figura 3.16 - Índices de vazios máximo e mínimo de rejeitos – Rezende (2013). 
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Esses resultados, quando confrontados com as curvas granulométricas obtidas e com as 

imagens de MEV, comprovam uma grande heterogeneidade dos rejeitos arenosos. Essa 

heterogeneidade sugere que a mera determinação do índice de vazios in situ não é 

suficiente para a determinação da suscetibilidade à liquefação.  

 

A Figura 3.17 ilustra esse conceito. Na situação (a), duas amostras diferentes possuem 

índices de vazios distintos, porém a mesma compacidade relativa. Na situação (b), 

apesar de as amostras possuírem o mesmo índice de vazios, elas possuem compacidades 

relativas diferentes. Ou seja, é possível a ocorrência, na barragem, de materiais que, 

apesar de possuírem o mesmo índice de vazios, apresentem respostas distintas ao 

cisalhamento e, portanto, tenham diferentes graus de suscetibilidade à liquefação. A 

determinação dessa resposta ao cisalhamento é fundamental para a análise de 

suscetibilidade à liquefação. 

 

 

Figura 3.17 – Heterogeneidade do rejeito quanto ao índice de vazios. 
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Os resultados do ensaio de compressão isotrópica (Figura 3.18), apresentado por 

Rezende (2013), demonstram que, em função da heterogeneidade, não se tem definida 

uma única Linha de Estado Crítico para o rejeito analisado. Portanto, o método vigente 

de análise de suscetibilidade à liquefação, por meio da determinação do Parâmetro de 

Estado (não se aplica aos rejeitos estudados.  

 

 

Figura 3.18 – Calibração da curva de compressão isotrópica de rejeitos arenosos 

retirados da Barragem de Fundão – Rezende (2013). 

 

A compacidade relativa média dos rejeitos analisados foi de 83,1%. O alto valor de 

compacidade pode acontecer em função de ser a Barragem do Germano um depósito 

antigo, em que os rejeitos presentes tiveram muito tempo para serem consolidados, 

possivelmente por ciclos de secagem e umedecimento causado por chuvas e pela 

variação térmica.  

 

Conforme demonstrado na Figura 3.19, há uma menor variação da compacidade relativa 

das amostras, quando comparada aos índices de vazios máximo e mínimo, com 70% das 

amostras ficando na faixa entre 80-85% de compacidade relativa. Outro ponto 

interessante é o fato de a diferença entre o índice de vazios máximo e mínimo 

permanecer praticamente constante, na ordem de 0,4 conforme demonstrado na Figura 

3.15. 
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Figura 3.19 – Resultados de compacidade relativa do rejeito. 

 

3.4.4 – Ensaio Edométrico 

 

Ensaios edométricos foram realizados para avaliar a variação do índice de vazios com o 

aumento da tensão vertical efetiva. Quatro amostras foram selecionadas, com índice de 

vazios inicial iguais a 1,081, 0,987, 0,890 e 0,793. Os resultados estão demonstrados na 

Figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20 – Resultados dos ensaios edométricos, em escala logarítmica. 
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Os resultados demonstram que as amostras com índice de vazios inicial igual a 0,793 e 

0,890, quando submetidas a grandes níveis de tensão, atingem um índice de vazios final 

virtualmente igual, da ordem de 0,660. As amostras com índices de vazios iniciais 

maiores, no entanto, mesmo em grandes níveis de tensão, permanecem com valores 

finais relativamente altos.  

 

A Figura 3.21 mostra os mesmos dados plotados em escala natural e demonstra uma 

tendência de queda abrupta do índice de vazios quanto maior for o índice de vazios 

inicial. Esse comportamento, no entanto, é mais acentuado na amostra com índice de 

vazios inicial igual a 0,890, o que pode sugerir uma anomalia associada a uma matriz 

metaestável do rejeito, provavelmente em função de grãos mais angulosos e com pouca 

porcentagem de finos.  

 

É interessante notar que a compressibilidade crítica dos rejeitos testados acontece até o 

nível de tensão de 400kPa, fato que, em teoria, sugere que haveria maior propensão dos 

rejeitos a se liquefazerem até esse nível de tensão, em função da mudança abrupta no 

índice de vazios.   

 

 

Figura 3.21 – Resultados dos ensaios edométricos. 
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O comportamento dos rejeitos estudados demonstra a dificuldade das amostras em 

alcançarem um índice de vazios único a grandes deformações.  Fato esse que sugere que 

as amostras se encontram em um determinado estado de compacidade, ou seja, as 

amostras não estavam inicialmente fofas ou o comportamento não se mostra sensível ao 

índice de vazios inicial. 

 

Esses resultados indicam que o principal determinante do valor do índice de vazios de 

uma determinada amostra situada em profundidade em uma barragem de rejeitos é seu 

índice de vazios inicial definido, principalmente, pela forma de disposição, pela 

granulometria e pelo formato dos grãos, uma vez que os valores de índices de vazios 

não tendem a se igualar, mesmo quando submetidos, em laboratório, a níveis de tensão 

vertical efetiva que dificilmente seriam encontrados em uma barragem. Para o rejeito 

estudado, mostra-se conclusivo que diferentes índices de vazios seriam encontrados 

para amostras submetidas aos mesmos níveis de tensão. 

 

Esse entendimento é de vital importância para efeitos de análise de suscetibilidade à 

liquefação, pois, muitas vezes, estima-se, por meio dos resultados obtidos de pequena 

quantidade de amostras, os valores dos índices de vazios in situ – e, portanto, do 

Parâmetro de Estado (por meio de uma correlação simples entre tensão vertical 

efetiva e profundidade da barragem.  

 

No caso estudado, uma barragem de 160 metros de altura e com quase 40 anos de 

disposição de rejeitos, a determinação, em profundidade, do índice de vazios inicial é 

muito difícil. Restaria, portanto, a retirada de amostras indeformadas em profundidade, 

para determinação do índice de vazios in situ – uma solução complexa, dada a altura da 

barragem e as características predominantemente arenosas dos rejeitos – ou ainda, como 

alternativa, a elaboração de modelos matemáticos e estatísticos mais complexos que 

poderiam melhor estimar a distribuição dos diferentes índices de vazios na superfície, 

em função dos pontos e métodos de lançamento, e definir a alteração ocorrida neles em 

profundidade. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

ANÁLISE DE GATILHOS DE LIQUEFAÇÃO 

 

 

 

Esse capítulo tem como objetivo principal a análise dos dados de possíveis gatilhos de 

liquefação dinâmica que ocorreram e, em alguns casos, permanecem ocorrendo na 

Barragem do Germano, bem como o estudo dos possíveis efeitos causados por eles no 

maciço.  

 

Para auxiliar na detecção prematura desses gatilhos, um centro de monitoramento foi 

criado para obtenção e análise dos dados de instrumentação das barragens de rejeito da 

Samarco. Engenheiros e técnicos acompanham os dados de monitoramento 24 horas por 

dia, todos os dias da semana. 

 

4.1 – Parâmetros Sísmicos Avaliados e Critérios de Desempenho de Barragens 

 

Wieland (2012) sugere que os seguintes parâmetros sejam avaliados em um evento 

sísmico: 

 

 Componentes horizontais e verticais da aceleração de pico do terreno; 

 Espectros de resposta dos componentes da aceleração de pico, usualmente com 

coeficiente de amortecimento de 5%; 

 

Uma ferramenta matemática muito utilizada para a análise de ondas são as chamadas 

transformadas de Fourier, desenvolvidas em um teorema do matemático Jean Baptiste 

Joseph Fourier. Por meio dessas transformadas, é possível demonstrar que toda função 

periódica contínua, com um número finito de máximos e mínimos em qualquer período, 
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pode ser desenvolvida como uma única série trigonométrica correspondente a essa 

função. 

 

Ao aplicar a transformada de Fourier a uma onda, determina-se a relação desta em um 

domínio de frequências associadas a valores de amplitude. O gráfico que demonstra 

essa relação é chamado de espectro de Fourier. 

 

Os espectros de resposta são valiosas ferramentas no campo da dinâmica estrutural, 

muito utilizadas na sismologia. De maneira mais ampla, pode-se defini-los como um 

gráfico das respostas máximas (de aceleração, velocidade ou deslocamento) produzidas 

por uma ação dinâmica em um intervalo de períodos e com um coeficiente de 

amortecimento pré-estabelecido. O chamado coeficiente de amortecimento é um valor 

adimensional que descreve como a energia dentro de um sistema é dissipada, em função 

do tempo. 

 

Como critério de desempenho, o ICOLD (2010) sugere que uma barragem não deve 

apresentar quaisquer deformações, trincas ou danos estruturais relevantes para 

solicitações dinâmicas iguais ou menores ao maior terremoto provável durante a vida 

útil esperada da barragem. 

 

4.2 – Instrumentos Utilizados 

 

4.2.1 – Piezômetros e Indicadores de Nível d’Água 

 

O barramento principal da Barragem de Germano possui 22 piezômetros tipo 

Casagrande e três indicadores de nível d’água, instalados e automatizados. Os dados 

desses instrumentos são transmitidos em tempo real a um software de gerenciamento de 

dados. Os piezômetros e indicadores de nível d’água estão mostrados na cor verde e 

azul, respectivamente, na Figura 4.1. 

 



47 

 

 
Figura 4.1 – Localização dos piezômetros e indicadores de nível d’água na Barragem do 

Germano. 

 

4.2.2 - Acelerômetro 

 

Após o evento da ruptura da Barragem de Fundão, em 05/11/2015, um acelerômetro foi 

instalado na ombreira direita do Dique da Selinha, estrutura que separava os 

reservatórios das barragens de Germano, a montante, e de Fundão, a jusante. A Figura 

4.2 mostra o local de instalação do instrumento. 

 

 

Figura 4.2 – Localização do acelerômetro na Barragem do Germano. 
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O acelerômetro instalado foi do modelo Basalt produzido pela empresa Kinemetrics, 

especializada em medições de deslocamento de solos. O Basalt foi escolhido por ser um 

aparelho de longo alcance, com boa precisão de tempo, pureza espectral e, ainda, por 

permitir a transmissão de dados em tempo real para a central de monitoramento. 

 

O objetivo da instalação de um acelerômetro era quantificar as acelerações a que as 

estruturas eram submetidas em decorrência de eventos dinâmicos. A utilização de um 

acelerômetro permite a análise quantitativa da movimentação e aceleração do terreno, 

diferentemente de escalas tais como a Mercalli Modificada (MMI), que determinam a 

intensidade de um sismo a partir de uma escala qualitativa, ou seja, a partir de seu efeito 

sobre pessoas, objetos e estruturas. 

 

4.2.3 - Radares 

 

Poucos dias após a ruptura da Barragem de Fundão, foram instalados três radares para 

monitorar as estruturas do Dique da Selinha, Dique de Sela/Tulipa e o barramento 

principal da Barragem de Germano. 

 

Os radares instalados utilizam tecnologia SAR (synthetic aperture radar) e são 

desenvolvidos pela empresa IDS – Ingegneria Dei Sistemi. Esses radares são utilizados 

para detectar movimentos com precisão submilimétrica nas estruturas e possuem um 

sistema de alarme que notifica o operador sempre que o deslocamento da estrutura 

ultrapassar os limites estabelecidos. A Figura 4.3 mostra a máscara de monitoramento 

do radar e contorno do Dique de Selinha, em vermelho. 
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Figura 4.3– Máscara de monitoramento do radar instalado no Dique da Selinha. 

 

4.2.4 - Estação Meteorológica 

 

A Barragem de Germano possui, desde 2010, uma estação meteorológica, instalada 

próximo ao Dique de Selinha. Essa estação mede informações como velocidade e 

direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar e precipitação. A estação 

meteorológica é do tipo WeatherHawk XP-X e apresenta uma precisão de 1mm em suas 

medidas de pluviometria. 

 

4.3 – Análise dos Dados de Instrumentação 

 

Por cinco meses, entre novembro de 2015 e março de 2016, os instrumentos 

mencionados foram utilizados para monitorar as acelerações às quais a Barragem de 

Germano fora submetida, bem como sua resposta a essas solicitações. 

 

No período do estudo, alguns eventos notáveis ocorreram, dentre os quais se destacam: 

desmonte com utilização de explosivos em três minas adjacentes pertencentes à Vale 

S.A. – Mina de Fábrica Nova, Mina de Alegria e Mina do Fazendão, situadas a uma 

distância de aproximadamente, 3,0, 6,5 e 8,7km, respectivamente, do local onde o 

acelerômetro está instalado; desmonte com utilização de explosivos em minas 

adjacentes pertencentes à Samarco Mineração S.A – Mina de Alegria Norte e Mina de 

Alegria Sul, situadas aproximadamente a 6,4 e 4,8km de distância do acelerômetro, 

respectivamente; tráfego de veículos e máquinas pesadas no Dique da Selinha e demais 
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estruturas da Barragem de Germano; um sismo natural, ocorrido no dia 18/11/2015, 

apenas 13 dias após a ruptura da Barragem de Fundão, com distância do epicentro ao 

aparelho estimada em  2,93km; além de uma grande movimentação de massa ocorrida 

no reservatório do Dique de Sela e Tulipa, no dia 27/01/2016. 

 

Os dados obtidos foram, então, confrontados com a Escala de Intensidade Instrumental 

(Tabela 4.1), proposta pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States 

Geological Survey) – uma escala que correlaciona os dados obtidos quantitativamente 

com características qualitativas como “percepção” e “dano potencial”. 

 

Tabela 4.1 – Escala de Intensidade Instrumental – United States Geological Survey. 

 
 

 

4.3.1 – Desmonte 

 

As análises dos dados obtidos quando dos desmontes mostram que, conforme esperado, 

as acelerações horizontais de pico foram as mais significativas. No entanto, mesmo 

essas acelerações não superaram 1,6cm/s² (0,16%g), classificadas como de Intensidade 

Instrumental I, de acordo com a Escala de Intensidade Instrumental, sendo consideradas 

imperceptíveis.  

 

Intensidade 

Instrumental

Aceleração 

(%g)

Velocidade

(cm/s)

Tremor 

Percebido
Dano Potencial

I ˂ 0,17 ˂ 0,1 Não Sentido Nenhum

II-III 0,17 - 1,4 0,1 - 1,1 Fraco Nenhum

IV 1,4 - 3,9 1,1 - 3,4 Leve Nenhum

V 3,9 - 9,2 3,4 - 8 ,1 Moderado Muito Leve

VI 9,2 - 18 8,1 - 16 Forte Leve

VII 18 - 34 16 - 31 Muito Forte Moderado

VIII 34 - 65 31 - 60 Severo Moderado a Forte

IX 65 - 124 60 - 116 Violento Forte

≥ X ≥ 124 ≥ 116 Extremo Muito Forte
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A Figura 4.4 mostra o acelerograma das ondas causadas pelas detonações. O primeiro 

gráfico mostra o deslocamento vertical (z), e os dois gráficos seguintes mostram os 

deslocamentos horizontais, norte-sul e leste-oeste, respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.4 – Acelerograma das ondas causadas por detonações. 

 

O espectro de Fourier (Figura 4.5) gerado da componente vertical da onda de detonação, 

a de máxima amplitude, mostra que a onda causada pela detonação apresentou maiores 

amplitudes em frequências mais baixas (ou zonas de períodos elevados). A amplitude 

máxima da onda, de 0,46cm/s, ocorreu em uma frequência de 0,06Hz.  

 

 

Figura 4.5 – Espectro de Fourier das ondas caudas por detonações. 
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O espectro de resposta (Figura 4.6) da aceleração mostra o pico de aceleração em 

períodos mais baixos (ou frequências mais elevadas). O máximo valor de aceleração, 

igual a 2,0cm/s², ocorreria no período igual a 0,079s. O coeficiente de amortecimento 

utilizado foi de 5%. 

 

 

Figura 4.6 – Espectro de resposta da aceleração das ondas causadas por detonações. 

 

O espectro de resposta da velocidade mostra um comportamento senoidal com o 

aumento do período natural. O pico de velocidade (0,1cm/s) ocorreria nos períodos 

iguais a 0,6s e 20s. O coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%. O espectro de 

resposta é mostrado na Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 - Espectro de resposta da velocidade das ondas causadas por detonações. 
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No dia 09/01/2016, duas detonações ocorreram em um intervalo de menos de quatro 

minutos: às 13:01:12, na mina de Alegria, da Vale; e às 13:04:47, na mina de Alegria 

Norte, da Samarco; horário local em ambos os casos. A consequência desses eventos foi 

uma aceleração horizontal de pico no valor de 1,6 cm/s² (0,16%g). Nas doze horas 

seguintes, 11 dos 22 piezômetros instalados no barramento principal da Barragem do 

Germano acusaram alguma alteração, mesmo que pequena, na poropressão. Em todos 

os casos, no entanto, a piezometria retornou aos níveis usuais poucas horas após o 

evento. As figuras 4.8 e 4.9 mostram as respostas de dois piezômetros ao evento. 

 

 
Figura 4.8 - Comportamento do piezômetro 24PI030, entre 12:30 de 09/01/2016 e 00:30 

de 10/01/2016. 

 

 
Figura 4.9 - Comportamento do piezômetro 24PI117, entre 12:30 de 09/01/2016 e 00:30 

de 10/01/2016. 



54 

 

 

Ao todo, 43 detonações foram monitoradas no período. Em diversas ocasiões, 

ocorreram desmontes simultâneos em duas ou três minas distintas. Cumpre ressaltar 

que, durante todo o período desse estudo, o tráfego de veículos nas estruturas 

monitoradas foi suspenso quando da ocorrência das detonações, para evitar 

interferências no acelerômetro.  

 

Os radares, utilizados para o monitoramento de deslocamentos, não indicaram qualquer 

deformação no maciço. 

 

Dessa forma, conclui-se que os desmontes realizados nas minas mais próximas à 

barragem oferecem risco insignificante à estrutura avaliada. A continuação do 

monitoramento só seria justificada, caso houvesse aumento significativo da razão de 

carga de explosivos utilizada. 

 

4.3.2 – Sismo natural 

 

O sismo natural, ocorrido em 18/11/2015, teve aceleração de pico de 4,12cm/s² ou de 

aproximadamente 0,42%g. Consideravelmente mais intensa que as acelerações causadas 

pelos desmontes, essa aceleração foi classificada como de Intensidade II-III, 

considerada fracamente perceptível e de nenhum dano potencial às estruturas, de acordo 

com a Escala de Intensidade Instrumental. A Figura 4.10 mostra o acelerograma das 

ondas causadas pelo sismo natural. 
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Figura 4.10 – Acelerograma das ondas causadas pelo sismo natural de 18/11/2015. 

 

A análise dos instantes de chegada das ondas P e S mostra uma diferença de 0,559 

segundos. Um estudo de geofísica realizado na região indicou velocidades de ondas-S 

de aproximadamente 0,76km/s. Considerando-se um valor estimado de velocidade da 

onda-P de 6km/s, pode-se estimar o epicentro do evento a uma distância de 

aproximadamente 2,93km do local onde o acelerômetro está instalado. 

 

Infelizmente, na ocasião da ocorrência do sismo natural, a instrumentação piezométrica 

da Barragem de Germano não se encontrava automatizada, em função da ruptura da 

Barragem de Fundão. Não foi possível, portanto, analisar a resposta da piezometria ao 

evento. Não houve nenhuma movimentação detectada pelos radares que monitoravam a 

estrutura. 

 

A Figura 4.11 mostra que a onda causada pelo sismo natural apresentou maiores 

amplitudes em frequências mais elevadas. Nota-se, também, que a amplitude máxima 

da onda-  0,96cm/s, ocorreu em uma frequência de 8,594Hz.  

 

onda-P onda-S 
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Figura 4.11 – Espectro de Fourier das ondas causadas pelo sismo natural de 18/11/2015. 

 

O espectro de resposta da aceleração (Figura 4.12) demonstra que a aceleração decresce 

rapidamente com o aumento do período (zona de baixas frequências). A aceleração de 

pico no valor de 15,4cm/s² aconteceria para um período natural igual a 0,118s. O 

coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%. 

 

 

Figura 4.12 – Espectro de resposta da aceleração das ondas causadas pelo sismo natural 

de 18/11/2015. 

 

Da mesma forma, o espectro de resposta da velocidade (Figura 4.13) apresenta picos de 

velocidades em períodos mais baixos (zonas de alta frequência). O pico de velocidade 

registrado foi de 0,31cm/s em um período de duração de 0,124s (ou uma frequência de 

8,0645Hz). O coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%. 
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Figura 4.13 – Espectro resposta da velocidade das ondas causadas pelo sismo natural de 

18/11/2015. 

 

As acelerações oriundas de sismos naturais não oferecem dados suficientes para uma 

análise definitiva. Seria necessário o monitoramento de novos eventos e a obtenção de 

mais dados para que uma análise mais completa pudesse ser realizada. 

 

4.3.3 – Movimentação de Massa 

 

No dia 27/01/2016, houve uma grande movimentação de massa no reservatório 

remanescente do vale de Fundão. Até aquele momento, a precipitação acumulada no 

mês de janeiro de 2016 era de 628mm, o suficiente para colocar o mês como o segundo 

mais chuvoso da década. O referido evento teve início às 12:16:06, e, durante cinco 

minutos, 1,2 milhões de metros cúbicos foram movimentados do reservatório a jusante 

do Dique de Sela e Tulipa em direção ao reservatório a jusante do Dique da Selinha. 

Considerando-se uma massa específica depositada de 1,98t/m³ para a lama contida no 

reservatório, estima-se que aproximadamente 2,38 milhões de toneladas foram 

movimentadas na ocasião.  

 

Poucos segundos após o fim do evento, no momento em que a maior parte da massa 

passava pelo Dique de Selinha, o acelerômetro captou acelerações que atingiram um 

pico de 0,5cm/s² (0,05%g), com intensidade similar à maior parte das detonações 

monitoradas no período desse estudo. A classificação, segundo a Escala de Intensidade 
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Instrumental, foi de intensidade I. É importante ressaltar que nenhuma aceleração 

anterior ao evento foi detectada, o que sugere que a instabilização do reservatório foi 

deflagrada em função da precipitação acumulada e não de um evento sísmico. A Figura 

4.14 mostra o acelerograma registrado quando do evento. 

 

 

Figura 4.14 - Acelerograma das ondas causadas pelo deslizamento ocorrido no dia 

27/01/2016. 

 

O espectro de Fourier (Figura 4.15) apontou uma amplitude máxima da onda (0,13cm/s) 

em uma frequência igual a 0,012Hz. A onda, porém, também apresenta amplitudes 

elevadas em frequências mais altas. 

 
Figura 4.15 – Espectro de Fourier das ondas causadas pelo deslizamento ocorrido no dia 

27/01/2016. 
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O espectro de resposta da aceleração (Figura 4.16) mostra um pequeno acréscimo na 

aceleração em períodos baixos. A aceleração de pico, no valor de 0,8cm/s², ocorreria em 

um período igual a 0,091s. O coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%. 

 

 

 
Figura 4.16 – Espectro de resposta da aceleração das ondas causadas pelo deslizamento 

ocorrido no dia 27/01/2016. 

 

O espectro de resposta da velocidade (Figura 4.17) apresenta o pico de velocidade em 

períodos intermediários. A velocidade máxima, igual a 0,01cm/s, aconteceria em um 

período natural igual a 0,620s. O coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%. 

 

 
Figura 4.17 – Espectro de resposta da velocidade das ondas causadas pelo deslizamento 

ocorrido no dia 27/01/2016. 

 

Nessa ocasião, 06 dos 22 piezômetros presentes no barramento principal da barragem de 

Germano acusaram alguma elevação na poropressão, em um período de até 12 horas 
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após o início do evento. As figuras 4.18, 4.19 e 4.20 mostram as respostas dos 

piezômetros ao evento. 

 

 

 
Figura 4.18 - Comportamento do piezômetro 24PI021, entre às 10:00 de 27/01/2016 e 

00:00 de 28/01/2016. 

 

 
Figura 4.19 - Comportamento do piezômetro 24PI025, entre às 10:00 de 27/01/2016 e 

00:00 de 28/01/2016. 
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Figura 4.20 - Comportamento do piezômetro 24PI029, entre às 10:00 de 27/01/2016 e 

00:00 de 28/01/2016. 

 

4.3.4 – Tráfego 

 

Durante todo o período do estudo, as maiores acelerações detectadas foram decorrentes 

da movimentação de máquinas de grande porte no Dique da Selinha. Essas máquinas 

eram utilizadas em obras de aumento da estabilidade do dique, após a ruptura da 

Barragem de Fundão. A maior máquina presente no dique durante o estudo foi a 

carregadeira de rodas 992k, da Caterpillar. Essa máquina possui peso operacional de 

99.275kg e desenvolve velocidades de até 22,4km/h. Em algumas situações, duas dessas 

máquinas, idênticas, trabalhavam concomitantemente no pé do dique. A Figura 4.21 

mostra a posição das máquinas e sua proximidade em relação ao acelerômetro. 
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Figura 4.21 – Localização das máquinas no Dique da Selinha 

 

As acelerações captadas chegaram a 18,1cm/s² (1,8%g), sendo classificadas como  

Intensidade Instrumental IV, considerada levemente perceptível, de acordo com a 

escala. A Figura 4.22 mostra o acelerograma das ondas causadas pelo tráfego de 

equipamentos pesados.  

 

 
Figura 4.22 – Acelerograma das ondas caudas pelo tráfego de veículos e máquinas 

pesadas. 
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O espectro de Fourier (Figura 4.23) mostra que a amplitude máxima da onda causada 

pelo tráfego de veículos foi de 4,99cm/s para uma frequência de 11,194Hz. Esse gráfico 

mostra que as amplitudes mais elevadas ocorreram também em frequências mais altas. 

 

 
Figura 4.23 – Espectro de Fourier das ondas caudas pelo tráfego de veículos e máquinas 

pesadas.  

 

O espectro de resposta da aceleração (Figura 4.24) mostra acelerações mais altas para 

períodos mais curtos. A aceleração de pico foi de 71cm/s², no período igual a 0,055s 

(18,18Hz). O coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%. 

 

 
Figura 4.24 – Espectro de resposta da aceleração das ondas caudas pelo tráfego de 

veículos e máquinas pesadas. 
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O espectro da resposta da velocidade (Figura 4.25) mostra acelerações mais altas para 

períodos mais curtos. O pico de velocidade, de 0,9cm/s, aconteceria em um período de 

0,101s de duração. O coeficiente de amortecimento utilizado foi de 5%. 

 

 

 
Figura 4.25 – Espectro de resposta da velocidade das ondas caudas pelo tráfego de 

veículos e máquinas pesadas. 
 

 

4.4 - Conclusões 

 

Os resultados das análises de gatilhos de liquefação, realizadas no período de estudo, 

demonstraram que os eventos registrados, apesar de capazes de causar pequenas 

elevações na poropressão, não causaram deformações nas barragens e estruturas 

monitoradas. 

 

É possível concluir que, para uma barragem de rejeitos bem construída e operada de 

acordo com os critérios definidos em projeto, os eventos registrados seriam 

insuficientes para desencadear uma ruptura por liquefação. Pode-se mencionar, no 

entanto, que em barragens com a segurança comprometida, com presença de anomalias, 

os gatilhos estudados poderiam fornecer o incremento necessário para a instabilização 

da estrutura. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

MODELAGEM NUMÉRICA 

 

 

 

5.1 – Introdução 

 

A modelagem numérica é uma série de simulações matemáticas de um processo físico 

real. O objetivo de qualquer modelagem é analisar um problema existente ou potencial. 

Os estudos numéricos foram desenvolvidos com a utilização do sistema computacional 

GeoStudio, módulos SLOPE/W, SIGMA/W e QUAKE/W, fornecido pela GeoSlope 

International Ltd. (Calgary, Canadá).  

 

As análises dinâmicas, feitas com a utilização do módulo QUAKE/W, apesar de 

incipientes no Brasil, são importantes especialmente em função das grandes incertezas 

associadas às análises pseudo-estáticas, que não conseguem representar, com fidelidade, 

os efeitos complexos causados por vibrações no solo.  

 

De acordo com Kramer (1996), a representação do efeito complexo, transiente e 

dinâmico do tremor produzido por um terremoto por uma simples aceleração constante, 

unidirecional e pseudo-estática é obviamente bastante imperfeita. Mesmo no início do 

seu desenvolvimento, as limitações da abordagem pseudo-estática foram claramente 

reconhecidas. Terzaghi (1950), citado em Kramer (1996), declarou que “o conceito que 

o método propõe para os efeitos dos terremotos em taludes é bastante impreciso”. Além 

disso, ele ainda observou que um talude poderia estar instável, mesmo que o seu fator 

de segurança pseudo-estático fosse maior que 1. 

 

A abordagem pseudo-estática possui várias características atrativas. A análise é 

relativamente simples e direta. De fato, suas similaridades com a análise estática de 
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equilíbrio limite, corriqueiramente conduzida por engenheiros geotécnicos, fazem com 

que os cálculos sejam fáceis de entender e executar. Além disso, o método fornece um 

fator de segurança que é análogo ao apresentado na análise de equilíbrio estático. Deve 

sempre ser lembrado, no entanto, que a precisão do método é governada pela 

equivalência com a qual as simples forças pseudo-estáticas representam as complexas 

forças dinâmicas, que realmente existem em um terremoto (Kramer, 1996). 

 

A Tabela 5.1 demonstra resultados de análises de estabilidade pseudo-estáticas que 

produziram fatores de segurança acima de 1 para algumas barragens que viriam, 

posteriormente, a sofrer rupturas quando submetidas a solicitações sísmicas. Ilustra-se, 

dessa forma, a falta de acurácia dessas análises. 

 

Tabela 5.1 – Resultados de análises pseudo-estáticas de barragens que sofreram rupturas 

– Seed (1979). 

 

  

Em que kh é o coeficiente pseudo-estático utilizado. Dificuldades na atribuição de 

coeficientes pseudo-estáticos apropriados e na interpretação do fator de segurança, junto 

com o desenvolvimento de métodos de análise mais realísticos, vêm reduzindo o uso da 

abordagem pseudo-estática e favorecendo a realização de análises sísmicas de 

estabilidade de taludes. Métodos baseados na avaliação da deformação permanente do 

talude estão sendo cada vez mais usados para essa análise (Kramer, 1996). 

 

5.2 – Modelagem Dinâmica com o QUAKE/W  

 

5.2.1 – Modelos de Comportamento do Solo 

 

Existem três diferentes tipos de modelos de materiais para se escolher no módulo 

QUAKE/W: modelo linear-elástico, modelo linear equivalente e modelo não-linear.  

Barragem kh FS Resultado do Terremoto

Sheffield 0,10 1,2 Ruptura completa

San Fernando Jusante 0,15 1,3 Ruptura do Talude de Montante

San Fernando Montante 0,15 ~ 2 - 2,5 Grandes deformações na crista

Barragem de Rejeitos do Japão 0,20 ~1,3 Ruptura completa
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Porém, o modelo que melhor descreve o comportamento real de um solo durante um 

evento dinâmico é o modelo não-linear. É sabido que a resposta de um solo a eventos 

dinâmicos pode sofrer alterações em função da geração de excesso de poropressão. O 

aumento da poropressão altera as tensões efetivas, que alteram as propriedades do solo 

(GeoStudio, 2014).  

 

Portanto, o modelo não-linear foi escolhido para esse estudo por melhor representar as 

solicitações dinâmicas em uma barragem de rejeitos arenosos, destacando-se a 

quantificação da geração de poropressão e as alterações das propriedades geotécnicas do 

rejeito durante a solicitação. 

 

5.2.2 – Módulo de Rigidez 

 

O módulo de elasticidade E não é diretamente especificado no módulo QUAKE/W. 

Todas as propriedades de rigidez no programa são especificadas pelo módulo de rigidez 

G. A relação entre E e G é dada pela Equação 5.1: 

 

    
 

      
                      (5.1) 

 

Em que υ é o coeficiente de Poisson. 

5.2.3 – Módulo de Cisalhamento 

 

O módulo de cisalhamento máximo, chamado de Gmax, pode ser definido como uma 

função do estado de tensão do solo. Normalmente, a rigidez do solo aumenta à medida 

que aumenta também a tensão confinante.  Para solos granulares, o módulo de 

cisalhamento máximo pode ser estimado por meio da Equação 5.2.  

 

        √                               (5.2) 

 

Em que Pa é a pressão atmosférica e     é a tensão média do solo (GeoStudio, 2014). A 

Figura 5.1 apresenta uma função típica do módulo de cisalhamento máximo. 
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Figura 5.1 – Função típica do módulo de cisalhamento máximo (GeoStudio, 2014). 

 

O QUAKE/W apresenta os seguintes valores de K, baseados no trabalho de Seed & 

Idriss (1970) e discussões de Kramer (1996). 

 

Areia fofa – 30 

Areia meio compacta – 50 

Areia compactada - 70 

Cascalho fofo – 80 

Cascalho meio compacto – 130 

Cascalho compacto – 180  

 

5.2.4 – Coeficiente de Amortecimento 

 

No modelo não-linear, o coeficiente de amortecimento pode ser estimado pela Equação 

5.3: 

 

         (  
 

    
)             (5.3) 

 

No início do processo, quando G é igual a Gmax, é necessário especificar um valor 

mínimo de DR, para que este não seja igual a zero. 
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5.2.5 – Tensões Cíclicas Equivalentes 

 

Os tremores causados por um terremoto causam tensões de cisalhamento altamente 

variáveis e irregulares, conforme apresentado na Figura 5.2. No entanto, testes de 

laboratório, usados para reproduzir esses efeitos, costumam aplicar uma tensão cíclica 

uniforme (GeoStudio, 2014) 

 

 

Figura 5.2 - Registro típico de tensões causadas por um sismo real (GeoStudio, 2014). 

 

Seed et al. (1975) estabeleceram como procedimento igualar a amplitude de uma série 

uniforme a 65% da amplitude máxima gerada por um sismo, como na Equação 5.4. 

 

                           (5.4) 

 

Seed et al. (1975) também estudaram registros históricos de movimentações causadas 

por sismos e as correlacionaram com o número de ciclos uniformes de 65% da 

amplitude máxima que produziriam poropressões similares. O resultado dessa análise 

está apresentado na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Ciclos equivalentes uniformes em função da magnitude de sismos. 

 

Pela Figura 5.3, pode-se determinar que um sismo de magnitude igual a 7 necessitaria 

de 10 ciclos uniformes de 65% da amplitude máxima para igualar a geração de 

poropressão do evento real. A Figura 5.4 apresenta as tensões cíclicas equivalentes de 

um sismo real. 

 

 

Figura 5.4 - Tensões cíclicas equivalentes de um sismo real (GeoStudio, 2014). 

 

O QUAKE/W já estabelece como padrão a utilização da transformação proposta por 

Seed et al (1975). No entanto, alterações nesse valor podem ser realizadas, a critério do 

usuário. 
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5.2.6 – Modelos MFS (Martin Finn Seed) de Poropressão 

 

Martin et al. (1975) desenvolveram um método para computar a poropressão no modelo 

não-linear. O modelo é baseado no conceito de que a poropressão gerada durante o 

carregamento não drenado será relacionada à deformação volumétrica que teria ocorrido 

para o mesmo incremento de tensão em um carregamento drenado. Uma premissa 

inerente a esse modelo é a da incompressibilidade da água. Esse modelo é conhecido 

como o modelo MFS de poropressão, em homenagem a seus criadores: Martin, Finn e 

Seed. 

 

Nesse modelo, o incremento de poropressão é expresso pela Equação 5.5. 

 

                       (5.5) 

 

em que    é conhecido como o módulo recuperável e      é o incremento na 

deformação volumétrica que ocorreria em um carregamento sob condições drenadas. 

 

No programa QUAKE/W, o módulo recuperável    pode ser especificado como uma 

função, conforme mostra a Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5 – Função do módulo recuperável (GeoStudio, 2014). 

 



72 

 

A deformação volumétrica cíclica é uma propriedade do material e pode ser 

determinada por meio de ensaios de cisalhamento direto cíclico. Martin et al. (1975) 

realizaram esse ensaios em areias silicosas com uma amplitude de deformação 

cisalhante de 0,3% em uma taxa de um ciclo por segundo. A deformação volumétrica 

foi medida a cada ciclo, e as deformações acumuladas foram plotadas juntamente com 

os ciclos, conforme mostra a Figura 5.6.  

 

Conforme sugerido por Martin et al. (1975), a deformação volumétrica é diretamente 

proporcional à amplitude de deformação cíclica para um mesmo número de ciclos. As 

curvas na Figura 5.6 para γ = 0,1% e γ = 0,2%  foram inferidas a partir da curva de γ = 

0,3%. 

 

 

Figura 5.6 – Curvas de deformação volumétrica para amplitudes constantes de 

deformação cisalhante (Martin et al. 1975). 

 

No programa QUAKE/W, o usuário fornece os dados dos ensaios de cisalhamento 

direto cíclico em uma determinada amplitude de deformação cíclica, conforme ilustrado 

na Figura 5.7. Dessa curva, o QUAKE/W computa as alterações na poropressão. 
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Figura 5.7 – Curva de deformação volumétrica por ciclos cisalhantes. 

 

Ao computar o registro do sismo no tempo, o programa QUAKE/W acumula a 

deformação volumétrica e calcula a amplitude de deformação cisalhante dinâmica γ 

para cada passo no tempo. Essa informação, juntamente com as propriedades do 

material, é utilizada para computar o incremento de poropressão por meio da Equação 

5.5.  

  

5.3 – Modelagem Numérica 

 

Para a modelagem numérica, foi utilizada a seção da Barragem de Germano de 

dezembro de 2015, apenas um mês após a ruptura da Barragem de Fundão. Os 

parâmetros utilizados foram coletados de relatórios internos e de ensaios realizados pela 

Samarco Mineração (Ribeiro, 2015, citado em BVP, 2015). 

 

Para o desenvolvimento do estudo numérico, as poropressões na Barragem do Germano 

foram estimadas com base na posição da linha freática registrada em dezembro de 2015. 

A posição está apresentada em azul na Figura 5.8. 

 

 



74 

 

 

Figura 5.8 – Seção da Barragem do Germano com posição da freática. 

 

A linha freática foi inserida como dado inicial para o programa QUAKE/W para a 

definição das tensões estáticas iniciais na barragem, ou seja, as tensões presentes na 

barragem antes de qualquer solicitação dinâmica. A Tabela 5.3 mostra os parâmetros de 

resistência e deformação adotados nas análises. 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros de resistência e deformação adotados. 
Material γ’ (kN/m³) c’ (kPa) φ' (°) E (MPa) G(MPa) ν  

Dique de Partida – 1976 19 7,3 35 45 16,9 0,33 

Núcleo 19 25 30 30 11,2 0,33 

Bota Fora 19 10 30 25 9,4 0,33 

Aterro Lançado 19 10 25 20 7,5 0,33 

Dique de Partida Atual 19 20 30 40 15,0 0,33 

Rejeito Drenado 20 5 34,5 20 Função 0,40 

Rejeito Estado Crítico 20 0 31,9 20 Função 0,40 

Fundação 20 200 35 200 75,0 0,33 

Transição/Filtro 20 0 35 60 22,5 0,33 

Pedregulho 20 0 38 40 15,0 0,33 

 

O resultado deste estudo está apresentado nas Figuras 5.9 e 5.10. 

 

 

Figura 5.9 - Estado de tensões estáticas: tensões verticais totais 
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Figura 5.10 – Estado de tensões estáticas: tensões verticais efetivas. 

 

A partir desse modelo, três análises de estabilidade foram feitas, utilizando-se para isso 

o programa SLOPE/W, com o intuito de conhecer os fatores de segurança em condições 

estáticas ou drenadas da barragem. 

 

Os estudos foram desenvolvidos por meio de método próprio da GeoSlope, denominado 

Tensão Quake. Esse método faz o equilíbrio de forças na base da fatia tomando-se como 

referência o estado de tensões in situ. Desta forma, é possível obter o fator de segurança 

ao longo da superfície potencial avaliada. O fator de segurança médio é apresentado 

pelo sistema. 

 

As figuras 5.11, 5.12 e 5.13 mostram os fatores de segurança obtidos nas análises, para 

uma ruptura entre os patamares da barragem, para ruptura na região acima do dique de 

partida e para ruptura no empilhamento de Germano Jusante, respectivamente. O 

resultado mostra condições muito favoráveis de estabilidade contra a mobilização 

drenada do rejeito. 

 

 

Figura 5.11 - Resultado da análise estabilidade para ruptura entre patamares. 
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Figura 5.12 - Resultado da análise estabilidade para ruptura na região acima do Dique 

de Partida. 

 

 

Figura 5.13 - Resultado da análise estabilidade para ruptura no empilhamento de 

Germano Jusante. 

 

Para a realização das análises dinâmicas, foi necessária a definição, no QUAKE/W, de 

alguns parâmetros e propriedades do material, além da aplicação de um sismo. 

 

A geração de excesso de poropressões causada por carregamentos cíclicos pode fazer 

com que o estado de tensões se desloque em direção à superfície de colapso, conforme 

mostrado na Figura 5.14. 
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Figura 5.14 – Trajetória de tensões pela superfície de colapso durante carregamento 

cíclico (GeoStudio, 2014). 

 

A superfície de colapso dos materiais com potencial de liquefação pode ser definida no 

QUAKE/W, juntamente com sua resistência no estado permanente. Dessa forma, as 

análises de estabilidade feitas no programa SLOPE/W utilizarão a resistência liquefeita 

desses materiais.  

 

Estudos desenvolvidos por Ribeiro (2015, citado em BVP, 2015) mostram que o rejeito 

arenoso apresenta parâmetros de resistência em estado crítico iguais a c’=16kPa e 

ϕ’=31,9°. Para o estudo em questão, foi adotado intercepto de coesão nulo. 

 

Adotando a sugestão de Kramer (1996) para estimar o ângulo da superfície de colapso 

(2/3 de ϕ’), tem-se o ângulo igual a 21,3°. Estudos apresentados por Olson & Mattson 

(2008) mostram que, para razões de resistência de pico entre 0,18 e 0,43, tem-se a 

inclinação da superfície de colapso entre 16 e 26,5°. De acordo com Ribeiro (2015, 

citado em BVP, 2015), a razão de resistência não drenada de pico estimada para o 

rejeito da Barragem do Germano é da ordem de 0,27 (adotando Olson, 2001; com base 

em CPTu’s). Aplicando-se uma interpolação linear, obtém-se um ângulo da ordem de 

20°, valor muito próximo ao apresentado pela sugestão acima. Este valor foi então 

adotado nos estudos dinâmicos. 
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A resistência no estado permanente foi tomada como sendo a mínima apresentada por 

Ribeiro (2015, citado em BVP, 2015), obtida por meio de uma série de ensaios triaxiais 

realizados por Rezende (2013). Assim, para os estudos dinâmicos aqui desenvolvidos, 

Css foi estimado em 28,3kPa. 

  

Por não haver registros históricos suficientes para estabelecimento do Terremoto 

Máximo Provável na região onde está situada a barragem, optou-se por uma abordagem 

entendida como conservadora, estabelecendo como solicitação dinâmica o terremoto 

ocorrido em San Fernando, na Califórnia, em 9 de fevereiro de 1971 (registros 

disponíveis em https://ds.iris.edu/seismo-archives/quakes/1971sanfernando/pdf/), e 

minorando-o para uma magnitude de 0,6g, conforme mostra Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15 – Solicitação dinâmica aplicada no modelo numérico. 

 

O coeficiente de amortecimento DR utilizado para os materiais foi de 0,05; exceção 

feita ao rejeito que teve seu coeficiente de amortecimento definido no valor de 0,02, 

com o intuito de se simular uma menor dissipação da energia dentro do maciço. 

 

Para o rejeito, o módulo de cisalhamento máximo Gmax foi definido como uma função, 

para representar a variação da rigidez do solo em função da tensão confinante. A função 

escolhida é fornecida pelo programa QUAKE/W para uma areia quartzosa, com 

compacidade relativa igual a 45%. Três ensaios cíclicos foram realizados no rejeito, em 

Onda-S 

https://ds.iris.edu/seismo-archives/quakes/1971sanfernando/pdf/
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três níveis de tensão diferentes, no entanto, os resultados encontrados não foram 

considerados satisfatórios, em função da falta de experiência do laboratório na 

realização desses ensaios, motivo pelo qual foi adotada a função aproximada, mas, 

talvez, não representativa. A Figura 5.16 mostra a função adotada.  

 

 

Figura 5.16 – Função do módulo de cisalhamento adotado para o rejeito. 

 

Utilizando-se dos dados mencionados acima, uma nova análise foi realizada com o 

programa QUAKE/W, desta vez com a aplicação de uma solicitação dinâmica no 

modelo. O resultado da análise dinâmica mostra, em vermelho, as zonas liquefeitas no 

interior do maciço, como consequência da solicitação dinâmica aplicada na barragem. A 

Figura 5.17 mostra os resultados obtidos para o intervalo de tempo decorrido entre 3 e 6 

segundos. 
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Figura 5.17 – Resultado da análise dinâmica da Barragem do Germano, no intervalo de 

tempo entre 3 e 6 segundos. 

 

A Figura 5.18 mostra os resultados obtidos da análise dinâmica para o intervalo de 

tempo decorrido entre 7 e 14 segundos. 
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Figura 5.18 – Resultado da análise dinâmica da Barragem do Germano, no intervalo de 

tempo entre 7 e 14 segundos. 

 

É importante ressaltar que o solo acima do nível freático, indicado na cor azul nas 

figuras 5.17 e 5.18, foi considerado drenado e, portanto, sem potencial de liquefação.  

 

Pode-se notar que o aumento da zona liquefeita no interior do maciço se dá mais 

destacadamente até 6 segundos depois do início da solicitação dinâmica. Após esse 

instante, não se nota grande aumento da zona liquefeita até o fim do evento sísmico, no 

instante igual a 14 segundos. Nota-se também que a região onde ocorreu a liquefação 

está concentrada na zona próxima ao dique de partida antigo da Barragem do Germano 

e compreendida na área delimitada pela freática e pela faixa com níveis de tensão 

vertical efetiva até cerca de 500kPa (Figura 5.10) – isso ocorre porque essa é a região 

onde ocorre maior alteração do índice de vazios do rejeito e, portanto, maior geração de 

excesso de poropressão. 

 

A Figura 5.19 mostra os resultados das acelerações horizontais no interior do 

barramento e a variação delas em função do tempo. 
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Figura 5.19 – Acelerações horizontais na Barragem do Germano. 

 

A Figura 5.20 mostra o excesso de poropressão ocorrido depois do sismo. É importante 

observar a elevada geração de poropressão na região próxima ao indicador de nível 

d’água 24LI073. É possível notar, também, que a presença do antigo barramento 

funciona como uma barreira rígida no interior do reservatório e parece favorecer a 

geração de excesso de poropressão naquela região, possivelmente por não permitir que 

os rejeitos no interior do reservatório oscilem livremente e dissipem a energia gerada 

pelo sismo. Esse efeito é significativo na liquefação do material presente nesta região. 

 

 

Figura 5.20 – Excesso de poropressão gerado no interior do maciço. 

 

A Figura 5.21 ilustra o aumento da poropressão nos instrumentos 24PI024, 24PI029 e 

24LI073. Nota-se que aumentos abruptos são registrados em todos os instrumentos, com 

a poropressão atingindo níveis elevados no instrumento 24LI073 aproximadamente no 

instante 3,5s. Esse aumento da poropressão está associado à chegada da onda-S, cerca 

de 2s após o início do evento sísmico. É possível, também, notar que a geração de 
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excesso de poropressão é mais destacada até o instante 6s, corroborando o demonstrado 

na Figura 5.17.  

 

 
Figura 5.21 – Aumento da poropressão nos instrumentos 24PI024, 24PI029 e 24LI073. 

 

As análises dinâmicas foram, então, carregadas para o programa SLOPE/W, para a 

realização de análises de estabilidade pós-sismo da estrutura.  

 

O resultado obtido da análise de estabilidade pós-sismo, para ruptura entre patamares da 

Barragem de Germano, está demonstrado na Figura 5.22. 

 

 

Figura 5.22 – Resultado de análise de estabilidade pós-sismo, para ruptura entre 

patamares 
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A análise de estabilidade pós-sismo para ruptura entre patamares indicou uma redução 

no fator de segurança de aproximadamente 11%, quando comparada à análise de 

estabilidade estática. 

 

A Figura 5.23 mostra o comportamento do fator de segurança ao longo da superfície 

potencial. Pode-se observar que há um ponto crítico, porém discreto, entre as 

coordenadas -294 e -284. Nesse caso, o programa automaticamente adota a resistência 

mínima.  

 

 

Figura 5.23 – Comportamento do FS ao longo da superfície potencial. 

 

A Figura 5.24 mostra a análise de estabilidade pós-sismo para a ruptura da berma 

próxima à região onde ocorreu a liquefação. Pode-se concluir que a zona liquefeita não 

induziria a ruptura por liquefação. 

 

 

Figura 5.24 - Resultado de análise de estabilidade pós-sismo, para ruptura da berma 

próxima ao 24LI073. 
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A Figura 5.25 mostra uma análise de estabilidade também para ruptura da berma 

próxima ao 24LI073. Nesse caso, no entanto, forçou-se a passagem da cunha de ruptura 

pela região liquefeita. Nota-se que o fator de segurança médio é muito elevado. Cumpre 

ressaltar que o fator de segurança poderia ser reduzido sensivelmente, caso o lençol 

freático estivesse elevado quando da ocorrência do sismo. 

 

 

 

Figura 5.25 - Resultado de análise de estabilidade pós-sismo, para ruptura da berma 

próxima ao 24LI073. 

 

A Figura 5.26 mostra o comportamento do fator de segurança ao longo da superfície 

potencial, para a mesma análise de estabilidade. Observa-se que os fatores de segurança 

locais são muito baixos. O programa SLOPE/W, nesse caso, utiliza a resistência 

liquefeita dos materiais. 

 

 

Figura 5.26 - Comportamento do FS ao longo da superfície potencial. 
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A Figura 5.27 mostra o resultado da análise de estabilidade pós-sismo para a ruptura do 

empilhamento de Germano Jusante da Barragem do Germano. De maneira interessante, 

nota-se redução no fator de segurança estático (2,162) para o fator de segurança pós-

sismo (1,884), ainda que a região estudada apresente condições drenadas e sem 

qualquer potencial de liquefação. É importante salientar, porém, que o método utilizado 

leva em conta o estado de tensões, o qual foi alterado na análise pós-sismo.  

 

 

Figura 5.27 – Resultado de análise de estabilidade pós-sismo, para ruptura do 

empilhamento de jusante. 

 

Por último, um estudo tensão-deformação foi realizado com a utilização do programa 

SIGMA/W, para determinação dos deslocamentos horizontais na zona de liquefação. A 

Figura 5.28 mostra os resultados dessa análise, com as legendas demonstrando os 

deslocamentos em metros.  

 

 

Figura 5.28 – Deslocamentos horizontais na região liquefeita. 

 

A zona crítica, próxima ao instrumento 24LI073, apresenta deslocamentos 

relativamente baixos, da ordem de 10cm na interface do rejeito com o lençol freático. 
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5.4 – Conclusões 

 

As solicitações dinâmicas aplicadas à barragem, na análise, podem ser consideradas 

altas e de longa duração para a região onde a barragem está situada. O objetivo, no 

entanto, foi realizar uma análise considerada conservadora e avaliar a possibilidade de 

indução da liquefação dos rejeitos no interior do maciço. Pôde-se observar, entretanto, 

que mesmo com essas solicitações, apenas uma pequena parcela dos rejeitos se liquefez, 

e o fator de segurança obtido na análise de estabilidade pós-sismo permaneceu 

satisfatório.  

 

As análises de tensão-deformação realizadas podem ser usadas para corroborar os dados 

de instrumentação demonstrados no Capítulo 4, no qual constatou-se que não foram 

observadas quaisquer deformações quando das solicitações dinâmicas às quais a 

barragem esteve submetida no período do estudo. Essas solicitações foram sempre 

consideravelmente inferiores ao sismo aplicado no modelo numérico e, portanto, não 

seria esperada a ocorrência de deformações. As análises de tensão-deformação 

realizadas também poderão ser utilizadas, no futuro, para a definição de níveis de alerta 

no monitoramento de deslocamentos. 

 

O método construtivo da Barragem do Germano, com um empilhamento drenado 

contrapilhando o dique de partida inicial, cria uma situação amplamente favorável em 

relação à estabilidade da barragem. Isso ocorre, entre outros fatores, devido ao 

funcionamento de seu sistema de drenagem, que cria uma zona sem potencial de 

liquefação no empilhamento. Assim, pode-se concluir que uma ruptura global por 

liquefação seria altamente improvável. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

 

6.1 – Conclusões 

 

A partir dos dados obtidos quando da caracterização dos rejeitos arenosos da Samarco, 

pôde-se concluir que os rejeitos arenosos estudados apresentam grande heterogeneidade 

quanto à granulometria, ao formato dos grãos e aos índices de vazios máximo, mínimo e 

in situ. 

 

Também foi possível concluir que a teoria de segregação dos grãos em função do 

método de disposição hidráulica dos rejeitos, aparentemente, não se aplica aos rejeitos 

estudados. Concluiu-se, além disso, que os rejeitos não apresentam um índice de vazios 

único quando submetidos a grandes tensões verticais efetivas.   

 

Com base nesses resultados, constatou-se que os métodos vigentes de análise de 

suscetibilidade à liquefação – por meio do parâmetro de estado (ψ) - não são aplicáveis 

aos rejeitos estudados, em função, especialmente, da impossibilidade de se definir uma 

única linha de estado permanente para o rejeito e em função da ocorrência de diversos 

índices de vazios distintos para uma mesma tensão vertical efetiva. 

 

Das análises de gatilhos de liquefação, pôde-se provar que as acelerações às quais a 

barragem foi submetida durante o período desse estudo, não foram suficientes para a 

geração de deformações no maciço, muito embora, em alguns casos, pequenas variações 

na poropressão tenham sido notadas.  
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Também foi possível notar que as maiores acelerações registradas foram aquelas 

causadas pelo tráfego de equipamentos pesados na barragem. No entanto, é importante 

ressaltar que essas acelerações certamente apresentaram efeitos mais localizados no 

barramento.  

 

A modelagem numérica mostrou que, mesmo quando submetida a grandes acelerações, 

o fator de segurança pós-sismo da Barragem de Germano permanece satisfatório. Na 

maioria das análises de estabilidade realizadas, não houve redução significativa do fator 

de segurança pós-sismo quando comparado ao fator de segurança obtido de análises 

estáticas. 

 

No entanto, foi possível demonstrar que é possível a ocorrência de pequenas zonas de 

liquefação no reservatório da Barragem do Germano. No caso estudado, a geração de 

excesso de poropressão ocorre principalmente até a chegada da onda-S, e, 

consequentemente, a maior parte dos rejeitos que viria eventualmente a se liquefazer o 

fez até poucos segundos após a chegada desta. 

 

A modelagem numérica também demonstrou que as deformações ocorridas na 

barragem, mesmo quando submetida a um sismo longo e intenso, foram pequenas, da 

ordem de 10cm ou inferiores.  

 

6.2 - Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Seria interessante o estudo da heterogeneidade dos rejeitos da própria Samarco e de 

outras mineradoras e a comparação dos resultados obtidos com os aqui demonstrados, a 

partir de uma ampla campanha de ensaios. 

  

Adicionalmente, estudos com amostragens mais amplas poderiam ser desenvolvidos 

com o intuito de estabelecer um método mais apropriado para a análise de 

suscetibilidade à liquefação de rejeitos de mineração. Esses estudos podem ser 

realizados com amostras coletadas em diferentes profundidades e deveriam utilizar a 

geoestatística para melhor definir as características dos rejeitos no interior dos 

reservatórios.  
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Novos estudos de análise dos gatilhos de liquefação dinâmica poderão ser realizados 

com o uso de instrumentação ainda mais robusta. Seria recomendável a utilização de um 

arranjo de vários acelerômetros, geofones ou similares que possibilitassem precisar no 

tempo e no espaço todos os eventos sísmicos ocorridos. A utilização de piezômetros 

com menor tempo de resposta, como os piezômetros de corda vibrante, também 

possibilitaria o reconhecimento mais rápido de possíveis alterações na poropressão 

causadas pelos eventos sísmicos monitorados. Para tanto, seria fundamental que toda a 

instrumentação fosse automatizada.  

 

Na mesma linha, novos estudos também poderiam ser realizados com o monitoramento 

de deformações, com a utilização de radares e similares, em estruturas com a freática 

mais elevada, quando da ocorrência de eventos sísmicos. Em estruturas nas quais uma 

parcela maior dos rejeitos apresenta condições não-drenadas, é mais provável que uma 

instrumentação no estado da arte possa detectar movimentações, trincas ou deformações 

quando da ocorrência de solicitações dinâmicas. 

 

Na modelagem numérica, essa dissertação não teve como objetivo a obtenção de 

parâmetros dinâmicos dos materiais presentes no modelo. Com a realização de ensaios 

de laboratório, novas análises poderão ser realizadas com refinamento dos dados, para 

uma melhor calibração do modelo e, portanto, para conferir maior confiabilidade aos 

resultados. 
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