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introdução

I.1 Assuntos abordados e nomenclatura utilizada
A versão inicial deste livro de projeto de barragens de terra e enrocamento (BTEs) era cons-

tituída por textos sobre itens específicos escritos para cursos de barragens ministrados na 

Coppe-UFRJ e na PUC-Rio, entre 1988 e 2014. Existem diferenças na profundidade com que são 

enfocados os diversos tópicos, e as referências bibliográficas não pretendem ser completas. 

Procura-se suprir a inexistência de um livro que se constitua em um primeiro curso sobre 

BTE para estudantes de Engenharia Civil. Espera-se também que este livro possa ser útil para 

engenheiros envolvidos com BTEs. São abordados os principais conceitos geotécnicos uti-

lizados em projetos de BTE. Procurou-se ilustrar os diferentes conceitos com exemplos de 

acidentes e obras.

O texto é dividido em capítulos da seguinte maneira:

 f Introdução: explica os objetivos e faz um breve histórico da engenharia geotécnica de 

barragens.

 f Cap. 1: aborda estatísticas de acidentes em barragens visando ressaltar os principais 

aspectos que devem ser objeto de atenção do engenheiro. Com base nessas estatísticas 

foram fixados os assuntos do curso e a ênfase dada a cada um.

 f Caps. 2 a 4: enfocam a percolação através dos aterros (Cap. 2), pelas fundações (Cap. 3) 

e pelas interfaces de aterros com estruturas de concreto e com suas fundações (Cap. 4).

 f Cap. 5: versa sobre a estabilidade dos aterros, durante a construção e durante a operação.

 f Cap. 6: aborda aspectos relativos às estruturas de concreto das barragens que possuem 

caráter eminentemente geotécnico (como as subpressões em estruturas de peso).

 f Cap. 7: enfoca a erosão dos taludes de montante e de jusante dos aterros.

 f Cap. 8: aborda a geologia aplicada a projetos de barragens e destaca a importância dos 

detalhes geológicos.

 f Cap. 9: aborda as barragens construídas para montante que vão sendo alteadas à medida 

que chegam ao seu reservatório rejeitos de mineração em condição fluida. Esse tipo de 

barramento não se encaixa, rigorosamente falando, no conceito de BTE utilizado no 

livro. Contudo, as rupturas recentes ocorridas em barragens desse tipo, em Mariana 

(2015) e em Brumadinho (2019), e as questões e dúvidas que essas rupturas trouxeram 

para nosso meio técnico motivaram a inclusão desse capítulo adicional.

Não são abordados os seguintes assuntos:

 f Procedimentos de prospecções geotécnicas, tais como sondagens e ensaios de campo e labo-

ratório.

 f Instabilidade dos taludes naturais, tais como os das ombreiras, das escavações para a obra 

e das encostas que circundam o reservatório.

 f Instrumentação geotécnica.

 f Siltagem em reservatórios, por ser tema especializado situado na interface entre a geotec-

nia e a hidráulica de barragens.
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 f Barragens com outros materiais, tais como aço e 

madeira, por ser prática não usual no Brasil. 

Há menções a barragens de enrocamento com 

face de concreto e barragens de enrocamento 

com núcleo de asfalto.

 f Barragens constituídas por aterros hidráulicos, por 

terem caído em desuso (há muitas décadas) no 

Brasil e na maioria dos países do Ocidente.

 f Utilização de geossintéticos em barragens. Esse 

tema vem ganhando volume na prática e só é 

abordado brevemente em algumas passagens.

 f Barragens de peso (concreto convencional e 

rolado). Sobre esse tema são enfocados apenas 

os aspectos que possuem interesse geotécnico 

(como é o caso das subpressões).

Recomenda-se a leitura dos seguintes materiais:

 f Earth and Earth-Rock Dams, de Sherard et al. 

(1963).

 f Capítulo 11 do livro Soil Mechanics in Engineering 

Practice, de Terzaghi e Peck (1967).

 f Presas de tierra y enrocamiento, editado por 

Marsal e Resendiz Nuñez (1975).

 f 100 barragens brasileiras, de Cruz (1996).

Farto material de estudo e informação sobre pro-

jeto e construção de BTEs pode ser encontrado nas 

seguintes fontes:

 f Seminários Brasileiros de Grandes Barra-

gens, Simpósios, Encontros Técnicos e outras 

publicações do Comitê Brasileiro de Barragens 

Lago
(ou reservatório)

Talude de montante

Talude de jusante

N.A. de montante

Borda livre barragem
Crista da

barragem
Eixo da

Fig. I.1 Denominações – seção transversal

(CBDB, anteriormente Comitê Brasileiro de 

Grandes Barragens – CBGB).

 f Congressos Brasileiros de Mecânica dos Solos 

e Engenharia de Fundações e outras publica-

ções da Associação Brasileira de Mecânica dos 

Solos (ABMS).

 f Congressos Brasileiros de Geologia de Enge-

nharia e outras publicações da Associação 

Brasileira de Geologia de Engenharia (ABGE).

 f Publicações da International Commission on 

Large Dams (ICOLD).

Com vistas à uniformidade de nomenclatura, 

estão mostradas esquematicamente nas Figs. I.1 a I.3 

as principais denominações utilizadas em engenharia 

de barragens. Os lados esquerdo e direito são defini-

dos como se a pessoa estivesse olhando para jusante.

A Fig. I.4 mostra algumas das seções transversais 

típicas de BTE.

I.2 Evolução da engenharia de 
barragens

BTEs têm sido construídas desde a remota Antigui-

dade. As mais antigas de que se tem conhecimento 

foram construídas há cerca de 4.000 a.C. no Oriente 

Médio. Como exemplo apresenta-se, na Fig. I.5, a 

seção da barragem de Saad el Kafara, construída 

por volta de 2.600 a.C. próximo à cidade do Cairo, no 

Egito, a qual rompeu por transbordamento (erosão) 

durante a construção (ao que parece, a obra não dis-

punha de sistema de desvio).
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O termo acidente é utilizado para designar tanto os desastres ou rupturas como as anor-

malidades ou incidentes.

Chama-se desastre ou ruptura o colapso com reservatório cheio de barragem ou de 

estruturas (vertedouro, tomada d’água, casa de força, galeria de adução etc.) implicando a 

ocorrência de enchente a jusante com destruição de patrimônio externo ao complexo de 

barramento e paralisação prolongada ou definitiva do uso da obra.

Anormalidade ou incidente significa comportamento imprevisto ou inadequado, durante 

a construção ou durante a operação, implicando despesas com reforços ou reparos, atra-

sos de cronograma construtivo, redução dos benefícios previstos, sem destruição de 

patrimônio externo à obra. Por comportamento inadequado entende-se:

 f fenômenos observados que se acredita possam degenerar produzindo desastres;

 f eventos que tendem a impedir que a obra opere ou tenha a configuração inicial-

mente desejada;

 f fenômenos observados que, embora não se constituam em ameaça para a segu-

rança da barragem, possam gerar apreensão na comunidade afetada pela obra ou 

no público em geral;

 f não atendimento a critérios desejados ou vigentes de segurança.

Os acidentes que interessam aqui não incluem atos de insanidade, de sabotagem, de 

terrorismo ou de guerra.

1.1 Incidência dos acidentes 
Grillo (1964), utilizando estudo de Barnard de 1961, menciona 32 rupturas em um total de 

1.764 barragens com mais do que 30 m de altura. Grillo considerava que essa incidência de 

rupturas, cerca de 1 em cada 50, “não tem qualquer significado em nossos dias” (ele escre-

via em 1964) e avaliava que “os progressos da técnica reduziram, hoje, a possibilidade de 

acidentes catastróficos em barragens a valores estimados de 1 a 2 por 1.000”.

Segundo a publicação Lessons from Dam Incidents, USA (ASCE; USCOLD, 1975), como se vê 

na Tab. 1.1, 11,2% (1 em cada 11) das 2.531 barragens construídas entre 1900 e 1960 ficaram 

expostas a acidentes, dos quais 2,3% (1 em cada 43) foram desastres. No Japão (Takase, 

1967) a incidência de acidentes em barragens grandes no mesmo período foi de cerca de 

10%, semelhante à americana.

A Tab. 1.1 mostra ainda que as incidências caem em cerca de quatro vezes de 1960 

a 1973. Nesse período foram construídas 2.128 barragens nos Estados Unidos, das quais 

2,8% (1 em cada 35) sofreram acidentes, incluindo 0,5% (1 em cada 193) de desastres.
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2.1 Considerações preliminares
As barragens não são obras destinadas a impedir totalmente a passagem de água quer 

por suas fundações, quer pelos aterros. A percolação de uma certa quantidade de água é 

inevitável e, até certo ponto, desejável.

A vazão através e sob a barragem e as estruturas auxiliares não costuma condicionar o 

projeto, salvo no caso de reservatórios muito pequenos, porque a quantidade de água per-

dida por percolação costuma ser insignificante em comparação com os volumes utilizados 

na operação da obra e evaporados no reservatório. Há, por certo, situações excepcionais 

em que a vazão pelas fundações se torna proibitiva mesmo em barragens grandes, como 

foi o caso da barragem Hales Bar (EUA), construída em região de calcário cavernoso, que 

veio a ser abandonada.

A questão que se põe é estabelecer se a percolação coloca em risco a integridade do 

aterro ou da fundação. O que se teme é que o fluxo de água promova erosão interna, isto 

é, o arraste ou carreamento de partículas sólidas ou de material em solução. O carreamento 

pode se dar:

 f de um ponto para outro no interior da barragem ou das fundações, causando col-

matação ou entupimento de elementos drenantes fundamentais para a estabilidade 

da obra;

 f da barragem para a fundação, da barragem para fora ou da fundação para fora, 

gerando o aparecimento de zonas de afofamento, de espaços vazios ou de “tubos”, 

que causam trincas ou deformações excessivas em componentes da obra. Neste 

caso, o fenômeno é denominado entubamento (em inglês, piping). Nos casos mais 

graves, ocorre o colapso de partes vitais seguido do fluxo descontrolado no trecho 

afetado e da consequente destruição da obra no todo ou em parte.

O carreamento ocorre quase sempre ao longo de rotas preferenciais de fluxo, que 

podem se combinar, tais como:

 f falhas, diaclases e outras descontinuidades no material de fundação;

 f cavidades no material de fundação;

 f fronteiras hidrogeológicas, como contatos entre formações ou estratos com per-

meabilidades diferentes;

 f veios e camadas com permeabilidade contrastante com o resto da massa, como é o 

caso dos veios de quartzo em rochas granito-gnáissicas de fundação;

 f camadas mais permeáveis em maciços de terra ou enrocamento, resultantes 

seja de compactação inadequada, seja da utilização de material diferente do das 
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Esse estado de conhecimento – alguma consciência 

sobre densificação e nenhuma sobre umidade – 

se espelha nos textos sobre barragens da época. No 

livro The Design and Construction of Dams, de E. Weg-

mann, que foi sucessivamente editado entre o final 

do século XIX e a década de 20 do século XX, lê-se 

(em sua versão mais recente) que “é preferível uti-

lizar camadas com apenas 15 cm”, as quais “devem 

ser rigorosamente compactadas com rolos pesando 

cerca de 2,7 t/m a 5,4 t/m passando pelo menos seis 

vezes sobre cada porção de cada camada” (Wegmann, 

1927, tradução nossa).

Já quanto à umidade, Wegmann emite preceitos 

vagos: “durante a compactação, a terra deve ser sufi-

cientemente umedecida por aspersão de forma que 

ela se adense bem, mas pouca água deve ser utili-

zada, pois há perigo em utilizar muita”. E prossegue: 

“a molhagem não deve ser nunca mais do que uma 

Boxe 2.2 cASo dA bArrAgem de APiSHAPA (euA)

A barragem de Apishapa (ver seção na Fig. 2.1) (Justin, 1932; Sherard, 1953), construída em 1921 em Fowler 

(EUA), rompeu por entubamento através do aterro em 1923, quando o reservatório exibia o nível mais 

alto desde a entrada em operação. O maciço de terra tinha 34 m de altura e um comprimento pela crista 

de 170 m. Foram utilizados dois tipos de solo na construção do aterro: o solo tipo 1, utilizado na porção 

inferior do maciço, era uma argila siltosa aluvionar com pouca areia e cascalho (com LL = 35%, LP = 18% e 

wot = 22%); o solo tipo 2, utilizado na porção superior do maciço, era uma argila arenosa marrom-clara que 

capeava o arenito existente na pradaria a leste da barragem (com LL = 27%, LP = 16% e wot = 16%). Os solos 

foram compactados em camadas com 30 cm de espessura utilizando um rolo liso de concreto com peso 

de cerca de 1 t/m. O solo 1 foi umedecido até certo ponto, não se dispondo de detalhes sobre esse aspecto. 

O solo 2 foi compactado essencialmente seco e se observou que os 5 cm a 6 cm superiores das camadas 

mostraram-se “duros”, ao passo que a porção inferior podia ser escavada manualmente com facilidade. 

Desde o enchimento do lago observou-se vazão considerável no pé de jusante, bem como trincamentos 

e recalques no maciço. No dia do desastre, 23 de agosto de 1923, formou-se um “túnel” em forma de S 

ligando montante a jusante. A sequência de eventos foi a seguinte:

a] umedecimento do corpo barrante, causando deformações excessivas e forte fissuramento;

b] fluxo de água através das trincas e vazios, carreando cada vez mais material até o brechamento 

total do maciço.

Deve ser destacado que não havia sistema de drenagem no interior da barragem nem transição fil-

trante entre o aterro e o dreno existente no pé de jusante.

Argila arenosa

Estacas prancha de aço
Rocha

Pedregulhos lançados

Vazão no pé de jusante observada 
desde o primeiro enchimento, 

sem turbidez

Terreno natural

Solo 1

Solo 2 34 m

30

Pedras de 10 cm arrumadas

H : V 2 : 1

30 cm H : V 3 : 1

Riprap colocado a mão

6 m

Fig. 2.1 Seção transversal da barragem de Apishapa

Fonte: adaptado de Justin (1932).
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em qualquer caso, devem ser realizados detalhados 

estudos em laboratório com vistas a garantir a esta-

bilidade hidráulica do sistema filtrado-filtrante em 

presença de filtrados dispersivos.

2.4 Fissuramento
Fissuras são trincas (descontinuidades) no interior 

do maciço de terra que podem ou não se manifes-

tar externamente. O fissuramento ocorre mesmo 

nos maciços de terra bem compactados. Esse fato 

só parece ter sido plenamente percebido no fértil 

período que se seguiu à Segunda Guerra e nos anos 

1950. Talvez o primeiro trabalho publicado levan-

tando diretamente esse aspecto tenha sido o de 

Casagrande (1950). O trabalho de Sherard (1973) ofe-

rece um amplo panorama sobre o assunto.

A ocorrência de fissuras em maciços de terra, 

mesmo nos bem compactados, é um evento fre-

quente. Nos projetos de barragens de terra, sempre se 

deve considerar como provável a sua presença. O fis-

suramento resulta da ocorrência de tensões de tração 

no interior do maciço, as quais podem advir de:

 f recalques diferenciais devidos a:

 � diferenças de deformabilidade do material 

de fundação;

 � existência de variações bruscas na topogra-

fia do terreno de apoio do aterro;

 � diminuição de volume da zona de montante 

do maciço quando do enchimento do lago (o 

assim chamado colapso por submersão);

 f contração devida ao ressecamento;

 f redistribuição de tensões devida a:

 � diferenças de rigidez entre os materiais que 

compõem um maciço zoneado;

 � diferenças de rigidez entre o material do 

maciço e estruturas em contato com ele (ga-

lerias, muros, cortinas etc.);

 � desenvolvimento de tensões cisalhantes em 

interfaces aterro-muro ou aterro-ombreira.

A seguir, essas diversas formas de ocorrência de 

tensões de tração em maciços de terra compactados 

são brevemente enfocadas.

 f Recalques diferenciais. Os aterros compactados 

costumam ser bastante tolerantes a recal-

ques diferenciais, sendo comum que não se 

observem problemas de fissuramento para 

distorções menores do que cerca de 1:200. 

Distorção é definida como a relação entre a 

diferença de recalque entre dois pontos quais-

quer e a distância horizontal entre os mesmos 

dois pontos.

 f Diferença de deformabilidade do material de fun-

dação. Um exemplo em que o fissuramento 

obrigou a modificar a seção da barragem 

durante a construção é o da barragem de 

Duncan (Canadá) (Sherard et al., 1963). Os recal-

ques diferenciais nessa barragem se deveram à 

presença de lentes siltoargilosas compressíveis 

no pacote aluvionar de fundação.

 f Irregularidades topográficas. As irregularida-

des topográficas bruscas na base de apoio da 

barragem de terra e enrocamento devem se 

constituir em preocupação na fase de pro-

jeto. Não há como definir de maneira simples 

o que é uma irregularidade “brusca” da topo-

grafia de fundação. Um cálculo simples de 

deformação unidimensional vertical do aterro, 

considerando a fundação como incompres-

sível, seguido de estimativas de valores de 

distorções máximas, pode fornecer uma pri-

meira indicação. Em nível um pouco mais 

elaborado, pode-se executar análises numé-

ricas em computador com vistas a detectar 

zonas de tração no maciço.

Se existir temor de fissuramento excessivo, 

o projeto pode ser orientado no sentido de 

suavizar a irregularidade topográfica (por 

escavação ou enchimento) ou até construir 

o maciço em etapas, com juntas posiciona-

das de tal forma que as deformações temidas 

não ocorram simultaneamente. Há casos, 

porém, em que tais recursos não são viáveis, 

como na barragem de Chicoasén (México). 

Essa barragem de núcleo central com espal-

dares de enrocamento é muito alta (261 m) 

e se situa num vale encaixado com paredes 

íngremes em cuja ombreira esquerda existe 

uma mudança de inclinação brusca. No caso, 

optou-se por criar uma zona mais úmida ao 
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3.1 Gradiente médio e gradiente de saída
Nos terrenos naturais que compõem as fundações e as ombreiras, os efeitos da percolação 

dependem de detalhes geológicos cuja posição, configuração e características hidráulicas 

são difíceis de definir com precisão. O apoio de geólogos com experiência em barragens é, 

nesse contexto, fundamental. No Cap. 8 essa questão é enfocada.

A percolação pelas fundações não pode ser controlada com a mesma garantia que 

se obtém nos aterros. Grandes e catastróficos desastres já ocorreram por entubamento 

pelas fundações. Um dos desastres mais antigos em barragens de grande porte é o da 

barragem de Puentes (ICOLD, 1974), em Lorca, Espanha, construída entre 1785 e 1791 

e que rompeu catastroficamente em 1802. Essa barragem de peso em alvenaria, com 

50 m de altura e 282 m de comprimento longitudinal, uma obra muito grande para a 

época, apoiava-se em rocha de boa qualidade em ambas as ombreiras. Na porção cen-

tral do vale, ao longo de cerca de 17 m, ocorriam aluviões profundos, como mostrado 

na Fig. 3.1. Nesse trecho a barragem se apoiava em estacas, o que sugere que as pes-

soas que conceberam a obra se preocuparam com o apoio da barragem sobre aluvião. 

O estaqueamento foi estendido para além do pé de jusante, como ilustrado na figura, 

podendo-se supor que assim fazendo procurou-se estabilizar o terreno sem, no entanto, 

haver preocupação em combater o entubamento. Pelos padrões atuais, esse partido de 

projeto seria considerado totalmente inadequado. Nos primeiros 11 anos de operação 

o lago não atingiu mais do que a metade do nível máximo de operação. Em 30 de abril 

de 1802, com o nível d’água na altura de 47 m, às 14h30, observou-se uma grande quan-

tidade de água avermelhada aflorando no pé de jusante na região do estaqueamento. 

Por volta das 15h00 foram ouvidos ruídos como de explosões e a água jorrou por baixo 

da barragem carregando solo e estacas. Em cerca de 1 h o volume total do reservatório 

escoou, causando uma enchente catastrófica a jusante. Restou na barragem uma grande 

abertura com cerca de 17 m de largura e 33 m de altura.

A repetição de um acidente como o de Puentes hoje em dia é impensável, porque a 

engenharia está amplamente alertada para o problema de carreamento e para os fatos 

físicos relevantes em sua análise.

O conceito básico envolvido é o de gradiente hidráulico (i), que se define como a relação 

entre a diferença de carga hidráulica total (δH) e a distância (δL). Ou seja:

 i H L= δ δ/  (3.1)

em que:
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A profundidade que uma cortina de injeção deve 

atingir também costuma ser motivo de dúvida na 

fase de projeto das barragens. Evidentemente, deve 

ser norteada pelos aspectos geológicos da rocha de 

fundação (por exemplo, um plano de contato entre 

derrames em rocha basáltica). Existem indicações 

gerais, como a da American Society of Civil Engi-

neers (ASCE), apresentada na Tab. 3.2. Indicações 

como essas jamais devem substituir uma análise cri-

teriosa de cada caso.

Tab. 3.2  Profundidade de cortina de injeção – critérios 

preliminares da ASCE

Altura da barragem (m) Profundidade da cortina (m)

8 a 25 12

30 a 66 25

60 a 120 45

Mais que 150 60

3.3 Vazão pela fundação
A quantidade de água que passa pelas fundações e 

pelas ombreiras de uma barragem pode ser estimada 

com precisão razoável desde que se conheça a geo-

metria da fundação e a permeabilidade dos materiais. 

Acontece que tanto a geometria como a permeabi-

lidade costumam ser muito complexas. Assim, as 

estimativas de vazão são feitas (exceto em projetos de 

grande porte que justifiquem estudos e prospecções 

detalhados) utilizando modelos simples (fundação 

com espessura constante e permeabilidade única e 

isotrópica, por exemplo). A Fig. 3.11 permite a esti-

mativa de vazão pela fundação de uma barragem de 

fundação com espessura constante constituída por 

material homogêneo. Havendo camada superficial 

menos permeável, a vazão pode ser estimada utili-

zando o comprimento efetivo de percolação (Ld + 2Le) 

como comprimento Lo (ver Fig. 3.8).

Não existem critérios fixos que estabeleçam 

qual a vazão aceitável pelas fundações de uma bar-

ragem. É possível, contudo, examinar essa questão 

considerando a vazão específica (vazão por metro 

longitudinal) observada em obras em funcionamento, 

separando aquelas cujo desempenho foi considerado 

satisfatório daquelas cujas vazões pelas fundações 

foram consideradas excessivas. Um estudo realizado 

levando em conta vazões observadas em barragens 

em operação indicou que os valores da coluna da 

esquerda da Fig. 3.6 podem servir como limites entre 

as vazões específicas consideradas normais e altas. 

Assim, uma vazão específica de 5 l/min/m ou menos 

seria, em princípio, aceitável. Já uma vazão específica 

maior do que 15 l/min/m seria julgada excessiva. Esses 

limites são consistentes com o levantamento reali-

zado por Silveira (1983) com dados de 15 barragens 

brasileiras. Valores-limite como esses, evidentemen - 

te, só se aplicam (assim mesmo com ressalvas) a 

casos em que o fluxo é razoavelmente uniforme e não 

devem ser utilizados quando a vazão se concentra em 

um ou uns poucos pontos de saída.

3.4 Casos e acidentes
3.4.1 Um caso de percolação excessiva 

pela ombreira
As Figs. 3.12 a 3.15 mostram um caso de perco-

lação pela ombreira com início de formação de 

entubamento. Trata-se de uma pequena barragem, 

com cerca de 13 m de altura e 100 m de compri-

mento pela crista, construída em Camaçari (BA) em 

1974 como parte do sistema de combate a incêndios 

de um complexo industrial. A Fig. 3.12 apresenta 

uma planta e a Fig. 3.13 mostra uma foto da parte 

de jusante, tomada desde o alto da ombreira direita. 

Desde 1975 a obra apresentou surgências a jusante. 

Na ombreira direita, a jusante, ocorreu um desli-

H

Lo

T

Camada impermeável

Solo: permeabilidade = k
fu = 1/(Lo/T + 0,86)

Q = fu k H

Fig. 3.11 Vazão em fundação 

homogênea
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4.1 Junções entre aterros e muros
A barragem de Davis (Justin, 1932), construída em 1914 em Turlock (EUA), rompeu por 

entubamento, ao longo da interface entre o aterro e o muro do vertedouro, durante o pri-

meiro enchimento. Como mostrado na Fig. 4.1, o muro do vertedouro tinha parede lisa e 

vertical e o enchimento da escavação foi feito com solo arenoso apenas lançado. O maciço, 

praticamente sem compactação, possuía uma membrana de concreto, na face de mon-

tante, que se solidarizava ao vertedouro. Apenas 7 h transcorreram entre os primeiros 

sinais de percolação excessiva e a perda total da barragem.

O projeto de Davis é claramente inadequado pelos padrões atuais. Hoje em dia não 

seria utilizado um muro liso e vertical, não se lançaria areia para preenchimento da cava 

de fundação junto ao muro e não se colocaria uma laje de concreto sobre aterro (muito 

menos se esse aterro não fosse compactado). A interface, vertical e lisa, representa um 

plano de fraqueza quanto à percolação porque o aterro pode se separar do muro (retração, 

deslocamentos devidos a recalques etc.). A areia ligando montante a jusante é um óbvio 

Ombreira
Vertedouro

Aterro

12 m

6 m

Parede vertical lisa

Areia de
reenchimento
sem cuidados

especiaisEscavação até a fundação
de material concrecionado

Arenoso fino (ocasionalmente concrecionado)

Aterro lançado

A

B

Membrana
de concreto

2
11

2

Fig. 4.1 Barragem de Davis: 

(A) seção transversal e (B) seção 

longitudinal
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5.1 Assuntos abordados
Os assuntos de estabilidade de barragens de terra e enrocamento (BTEs) são tratados nas 

seguintes seções:

 f 5.2 – Estabilidade de aterros durante a construção;

 f 5.3 – Estabilidade pela fundação dos aterros durante a construção;

 f 5.4 – Estabilidade de aterros perante rebaixamento rápido;

 f 5.5 – Estabilidade de aterros com reservatório cheio;

 f 5.6 – Efeito de sismos em BTEs;

 f 5.7 – Liquefação perante sismo;

 f 5.8 – Liquefação sem sismo;

 f 5.9 – Susceptibilidade à liquefação de areias;

 f 5.10 – Coeficientes de segurança.

Dois importantes assuntos relacionados com a estabilidade das BTEs não são abor-

dados neste texto, por serem muito extensos (requereriam um curso específico) e por 

pertencerem a outras disciplinas nos cursos de Engenharia:

 f os deslizamentos de taludes de ombreiras e cortes durante a construção e os desli-

zamentos dos taludes da periferia do reservatório durante a operação;

 f os parâmetros de resistência dos aterros e das fundações.

5.2 Estabilidade de aterros durante a construção
5.2.1 Pressão negativa na água dos vazios – sucção

O aterro de solo da maioria das barragens de terra é compactado nas imediações da umi-

dade ótima. Um solo compactado nessas condições é parcialmente saturado, ou seja, 

possui água e ar nos vazios. Por causa da tensão superficial na interface entre o ar e a 

água, a pressão no ar é maior do que a pressão na água. A pressão na água é negativa (ou 

seja, é menor do que a atmosférica). A diferença entre a pressão no ar e a pressão na água 

(Uar – Uw) é denominada sucção mátrica.

Existe outra componente de sucção, denominada sucção osmótica, ligada a aspectos quí-

micos da água dos vazios. A sucção total é dada pela soma das sucções mátrica e osmótica.

A sucção osmótica só varia se ocorrer uma variação significativa no teor de sais da água 

dos vazios do solo. As variações de sucção diante das mudanças na umidade e no estado 

de tensões no corpo de uma barragem de terra são, portanto, essencialmente variações 

de sucção mátrica. Assim, para estudo da estabilidade de aterros compactados, pode-se 

supor que a variação de sucção total é igual à variação de sucção mátrica. A palavra sucção 
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 f as zonas oclusa e saturada devem ser defi-

nidas a partir das pressões da rede de fluxo 

escolhendo-se valor de contrapressão de satu-

ração prudente (um pouco mais baixo do que o 

médio esperável);

 f as superfícies rasas de ruptura devem ser 

estudadas em separado.

A estabilidade de taludes de montante perante 

rebaixamento rápido é um dos aspectos de projeto 

de BTEs com mais carência de dados de observação 

direta em obras.

5.4.3 Casos históricos
Existem poucos relatos publicados com medições 

de poropressões em aterros argilosos durante 

rebaixamento rápido. Um dos raros exemplos é o 

da barragem de Alcova (EUA) (Glover; Gibbs; Daehn, 

1948). Esse caso, apresentado na Fig. 5.17, com taxa 

de rebaixamento da ordem de 1 m/dia e depleção de 

38 m, parece confirmar que ΔU é pequeno ou nulo na 

zona oclusa e elevado na zona saturada. Em outro 

caso encontrado na literatura, o do dique Sir Adam 

Beck (Canadá) (Bazzet, 1961), as alturas de água são 

pequenas (cerca de 8 m), de maneira que apenas 

a zona oclusa deve ter ocorrido, não havendo 

pressões suficientes para induzir a saturação. Coe-

rentemente, as variações de poropressão durante o 

rebaixamento foram pequenas (valores de B entre 

0 e 0,5). Um terceiro caso encontrado na literatura, 

o da barragem de Lower Glen Shira (Escócia) (Paton; 

Semple, 1961), além de ter alturas de água peque-

nas (da ordem de 9 m), parece padecer de problemas 

com a instrumentação.

5.5 Estabilidade de aterros com 
reservatório cheio

Os escorregamentos do talude de jusante de bar-

ragens de terra com reservatório cheio segundo 

superfícies de ruptura profundas são acidentes 

graves porque, uma vez ocorrido o deslizamento, a 

massa remanescente costuma continuar se movendo 

até que ocorra galgamento pela água do reservatório.

O estado atual de conhecimentos para projeto e 

construção de BTEs permite que se elimine a possibi-

lidade de deslizamentos profundos com reservatório 

cheio (exceto se combinados com a atuação de outros 

agentes). Os deslizamentos profundos com reser-

vatório cheio reportados na literatura são antigos. 

Sherard et al. (1963) mencionam dois casos:

Riprap

38,1 m
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0,99
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Nota: Δσv = variação da tensão na vertical acima do ponto (= ∆γh).
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2

Fig. 5.17 Barragem de Alcova

Fonte: adaptado de Glover, 

Gibbs e Daehn (1948).
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6.1 Assuntos abordados
Os assuntos de estabilidade geotécnica de estruturas de barragens são abordados nas 

seguintes seções:

 f 6.2 – Subpressões em estruturas de peso de concreto;

 f 6.3 – Cargas na junção entre aterros e estruturas de concreto.

Esses assuntos foram selecionados por serem de natureza essencialmente geotécnica.

6.2 Subpressões em estruturas de peso de concreto
6.2.1 Aspectos conceituais

A estabilidade das barragens de peso de concreto (barragens de concreto cuja estabilidade 

estrutural depende basicamente de seu peso, e não de armaduras de aço) deve ser calcu-

lada de forma a garantir segurança quanto ao deslizamento, quanto à capacidade de carga 

e quanto ao tombamento, tal como se faz no projeto de muros de peso. A grande diferença 

é a carga de água e a subpressão que ela exerce sob a barragem, tanto na superfície de 

apoio do concreto como em qualquer plano de fraqueza que exista no terreno (rocha, em 

geral) de fundação.

Até o final do século XIX o assunto de subpressões em barragens de peso estava 

pouco explorado, não existindo conceituações claras para projeto nem procedimentos 

consagrados para utilização nas obras. Diversos acidentes importantes exigiram atenção 

para o assunto e resultaram em muito estudo e experimentação na primeira metade do 

século XX. A partir da década de 1930 as subpressões na base de diversas barragens de 

concreto foram medidas, principalmente nos Estados Unidos, pelo United States Bureau 

of Reclamation (USBR), pela Tennessee Valley Authority (TVA) e pelo United States Army 

Corps of Engineers (Usace). No início da década de 1950 havia sido acumulado um conside-

rável volume de dados e o assunto já se encontrava em discussão em termos semelhantes 

aos atualmente tidos como válidos. No clássico trabalho do Subcommittee on Uplift in 

Masonry Dams (ASCE, 1952, tradução nossa), a maioria dos membros optou por considerar 

100% de area ratio (porcentagem da área em que atua a subpressão) e aplicar um intensity 

factor (um fator de redução do diagrama máximo de subpressão) “obtido a partir de uma 

detalhada análise da geologia e das condições de fundação da barragem em questão”.

Hoje em dia, a maioria dos projetos enfrenta a questão da subpressão sob barragens de 

concreto utilizando drenos instalados a partir de galeria(s) construída(s) na base do maciço 

de concreto e implantando cortina(s) de injeções para reduzir as vazões nos drenos. Tanto 

a posição como a profundidade das galerias, dos drenos e das injeções são definidas a 
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7.1 Proteção dos taludes contra ondas
Os taludes de montante das barragens de terra devem ser protegidos da erosão causada 

pelas ondas que ocorrem no reservatório. A proteção pode ser necessária também nos 

taludes de jusante da barragem, nos casos com níveis de água (permanentes ou tran-

sitórios repetitivos) abaixo da obra, e em taludes da beira do reservatório considerados 

críticos. Na maioria dos casos utiliza-se como proteção uma camada de enrocamento lan-

çado (riprap) cujas dimensões são definidas a partir do clima de ondas. Na falta de pedra 

para riprap, ou sendo a pedra muito cara, pode-se utilizar solo-cimento como camada de 

proteção contra ondas.

A proteção do talude de montante contra ondas deve ser implantada, nos casos comuns, 

entre a crista da barragem e uma elevação 1,5 m abaixo do nível mínimo de operação do 

reservatório (Usace, 1971). Em casos nos quais exista preocupação com erosão por ondas 

durante a fase de enchimento do lago, pode ser necessário colocar proteção (dimensio-

nada com menos rigor) na parte inferior do talude ou, como alternativa, implantar uma 

berma de sacrifício constituída por materiais rejeitados pela obra (tout venant), lançados 

sem maiores cuidados de compactação e homogeneidade.

Em 1949 o United States Army Corps of Engineers (Usace) realizou um levantamento 

de desempenho da proteção de montante em cerca de cem barragens nos Estados Unidos, 

citado em Sherard et al. (1963) e em USBR (1977). Nas 40 obras em que a proteção do talude 

de montante era de riprap lançado, houve duas (5%) com funcionamento inadequado, em 

ambos os casos devido ao tamanho das pedras ser menor do que o necessário (diâmetro 

médio de 12 cm para altura de ondas estimada entre 80 cm e 1,20 m). Já nas 20 obras em 

que o riprap era arrumado manualmente (camada com espessura entre 30 cm e 90 cm), 

ocorreu ruptura da proteção em seis casos (30%, sendo que em quatro desses casos a prin-

cipal causa da ruptura foi atribuída a gelo ou árvores flutuantes). Verifica-se, portanto, que 

o riprap lançado é mais resistente do que o riprap arrumado com a mesma espessura. Con-

siderando esse e outros estudos semelhantes e o fato de que o riprap arrumado custa mais 

caro, a prática atual utiliza quase exclusivamente riprap lançado, tendo-se abandonado o 

uso das camadas de pedras arrumadas.

Em casos nos quais o enrocamento do riprap se apresenta muito caro, utiliza-se solo-

cimento para a proteção contra erosão do talude de montante. A mistura de cimento com 

solo para criar material de maior resistência é praticada desde os anos 1920 na enge-

nharia de estradas. O início da utilização de solo-cimento para a proteção contra ondas 

em barragens de terra pode ser creditado à experiência feita pelo USBR na margem do 

reservatório da barragem Bonny (EUA) em 1951. Apesar de empregar procedimento execu-
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densidade da pedra é igual a 2,65. Observa-se que 

as recomendações de Sherard et al. (1963) são mais 

ousadas (menores diâmetros para a mesma altura de 

onda) do que as outras duas metodologias.

A distribuição granulométrica ideal para o riprap 

é uma curva de graduação contínua. O diâmetro 

máximo deve ser da ordem de 1,5 vez maior do que 

o diâmetro médio. O diâmetro mínimo pode variar 

entre 2,5 cm e 60% do diâmetro médio.

A espessura da camada de riprap é fixada em função 

do seu diâmetro máximo. A espessura não deve ser 

menor do que o diâmetro máximo. As recomenda-

ções práticas de Sherard et al. (1963), apresentadas 

anteriormente, sugerem que a espessura da camada 

de riprap deve ser da ordem de 1,2 a 1,7 vez o diâmetro 

médio, aplicando-se o maior valor para os maiores 

diâmetros médios.

Se o riprap for constituído por pedras limpas sem 

finos (ou se o aterro protegido pelo riprap for de solo 

susceptível ao carreamento), deve-se colocar uma 

camada granular de transição sob o riprap, formada por 

uma ou mais do que uma camada (se necessário) 

cuja granulometria deve atender aos critérios de fil-

tragem. Sherard et al. (1963) indicam espessuras para 

a camada de transição, apresentadas na Tab. 7.2, em 

função da onda de projeto.

Tab. 7.2 Dimensões de transição sob o riprap

Altura da onda (m) Espessura mínima da 
transição (cm)

Menor que 1,20 15

1,20 a 2,40 22,5

2,40 a 3,00 30
Fonte: Sherard et al. (1963).

A execução da camada de riprap requer procedi-

mentos específicos, para que não ocorra segregação 

ou quebra excessiva, cuidando-se, em paralelo, para 

que não aconteçam atrasos nem aumentos de custo 

inaceitáveis. Sherard et al. (1963) apresentam os dois 

procedimentos mais comuns, que são: (1) lançar 

o riprap desde a crista com caminhão basculante à 

medida que o aterro é construído; (2) lançar o riprap 

em separado com caminhões basculantes, ligados 

por cabos de aço a tratores de esteiras, manobrando 

sobre a face da barragem. Cabe ressaltar que sim-

plesmente deixar o riprap rolar talude abaixo ou 

empurrá-lo com trator por distâncias longas cos-

tuma resultar em forte segregação.

7.1.2 Proteção com solo-cimento
A proteção com solo-cimento não é, em geral, pro-

jetada considerando diretamente a altura das ondas 

esperáveis, como no caso do riprap. A necessidade de 

resistência aos ciclos de secagem e molhagem (e de 

congelamento e descongelamento, nas regiões frias) 

resulta em exigências de qualidade do material que, 

automaticamente, o fazem resistente às ondas. Por 

outro lado, o solo-cimento é executado em cama-

das, exigindo-se a melhor junção possível entre elas. 

ICOLD (1986) faz uma detalhada apresentação da 

experiência acumulada (principalmente nos Estados 
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Os princípios que norteiam a interação do projeto de barragens de terra e/ou enrocamento 

(BTEs) com a fundação são bem conhecidos do meio técnico e têm sido aprimorados ao 

longo do tempo. Caso se tome como marco de referência o livro de Maurice Lugeon editado 

em 1932, de título Barrages et Géologie, primeira grande obra de divulgação dos procedi-

mentos recomendados na interface barragem/fundação, constata-se que a “moderna” 

engenharia de barragens tem acumulado quase uma centena de anos de experiência, 

adquirida e aperfeiçoada através da realização de dezenas de milhares de barragens de 

todos os tipos e tamanhos, em todos os continentes (com exceção, talvez, da Antártica).

Em outras palavras, um eventual acidente que vá atingir uma barragem de construção 

recente, projetada e construída dentro dos cânones atualmente em vigor, provavelmente 

será consequência de algum aspecto geológico e/ou geotécnico que não tenha sido ava-

liado e/ou interpretado de forma correta e/ou cuja importância tenha sido subestimada.

Peck, em sua apresentação no 5º Bjerrum Memorial Lecture, em 1980, assim se expressou:

Eu me arriscaria a dizer que nove entre dez colapsos recentes ocorreram não por inadequação 

do nível de conhecimento, mas por descuidos que poderiam e deveriam ter sido evitados, ou 

por falha de comunicação entre os que participavam do projeto e da construção das barra-

gens, ou por interpretações demasiadamente otimistas das condições geológicas. O nível de 

conhecimento necessário existia; não foi usado. (Peck, 1980, tradução nossa).

Assim se manifestando, Peck se alinhava com o que Terzaghi havia defendido em seu 

trabalho clássico Efeito de detalhes geológicos secundários na segurança das barragens, publi-

cado em 1929 e traduzido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

(IPT) em 1950.

Partindo do pressuposto de que o leitor já esteja familiarizado com os aspectos usuais 

de interação entre projeto de barragens e fundação, ao longo do presente capítulo procura-

se seguir a linha de raciocínio traçada por Peck e Terzaghi, com ênfase na identificação de 

aspectos geológicos às vezes pouco significativos, mas de relevância para a segurança das 

obras em que se manifestam.

Nessa busca foram permitidas algumas superposições e repetições de assuntos abor-

dados em capítulos anteriores.

8.1 As barragens são condicionadas pelo contexto geológico local
A extrema diversidade de seção das barragens de terra e/ou enrocamento, resguardados os 

fatores predisponentes de projeto (objetivos, finalidade, dimensionamento), é condicionada 
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Jaburu I merecem tratamento diferenciado. A Fig. 

8.16 documenta a implantação de filtro invertido na 

base da ombreira direita de um dique no reservatório 

intermediário da UHE Belo Monte. No caso, a estru-

tura teve dupla finalidade, servindo também como 

berma de estabilização.

8.11 Geometria da fundação e 
recalques diferenciais

Na avaliação das condições de segurança de uma 

barragem de terra e/ou terra/enrocamento, um 

capítulo à parte é representado pela ocorrência de 

trincas longitudinais e/ou transversais no corpo da 

barragem, manifestando-se geralmente ao longo da 

crista, percebidas ao final da construção ou logo após 

o carregamento exercido pelo reservatório. Mais 

comumente, as trincas se posicionam paralelamente 

ao eixo da barragem e podem estar relacionadas em 

sua origem tanto a aspectos construtivos internos 

quanto a possíveis recalques envolvendo a funda-

ção. Trincas orientadas transversalmente ao eixo, 

na direção montante-jusante, refletem comumente 

irregularidade e desníveis presentes na superfície 

de fundação capazes de induzir recalques diferen-

ciais. Essa ocorrência desperta cuidados, pois pode 

chegar a favorecer o fluxo d’água através do corpo 

Fig. 8.15 (A) Vista da caverna 

na ombreira esquerda a jusante 

da barragem Jaburu I e (B) vista 

parcial do interior da caverna

Fonte: SRH (2010 apud 

Sousa, 2014).

Fig. 8.16 Implantação de filtro invertido (e berma de estabilização) a jusante da ombreira direita de um dique na UHE Belo Monte
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considerado, com o propósito de permitir melhor 

assentamento do aterro em face das irregularidades 

da superfície de fundação.

8.12 Tratamento da fundação: 
diversidade de situações

Dentro da tríade resistência, deformabilidade e per-

meabilidade da fundação de uma barragem de terra 

e/ou enrocamento, a última se destaca pela extrema 

variedade de aspectos passíveis de serem encon-

trados, que cobrem um vasto leque de situações: 

desde uma fundação robusta e impermeável, possi-

velmente representada por um maciço rochoso são, 

até espessos depósitos de materiais recentes (leques 

aluvionares com blocos, cascalhos e areias), massas 

detríticas de escorregamentos ou debris flows, cinzas 

vulcânicas, sedimentos lacustres ou espessos hori-

zontes de solos resíduo-coluvionares. Em todos os 

casos, uma vez equacionados os requisitos de resis-

tência e deformabilidade, o fator permeabilidade 

passa a ser preponderante para preservar a integri-

dade da obra e para resguardar a primordial missão 

de preservar o armazenamento da água em condi-

ções seguras.

No histórico recente de projeto e construção de 

barragens, os crescentes desafios impostos por obras 

cada vez mais altas, volumosas e ousadas têm esti-

mulado a evolução de técnicas e equipamentos aptos 

a prover a fundação das barragens de elementos efi-

cazes de estanqueidade e de proteção contra a erosão 

interna. Contínuas melhorias têm sido produzidas 

no campo do tratamento da fundação por injeções 

de produtos de alcance muito superior ao das tra-

dicionais caldas de cimento (microcimento, sílica 

coloidal) e, principalmente, no campo da implanta-

ção de paredes estanques, através das técnicas de 

jet grouting, paredes diafragma, estacas secantes, 

implantadas com o emprego de equipamentos de 

perfuração especiais, como diafragmadoras, hidro-

fresas ou sondas rotativas de grande diâmetro.

O elemento tradicionalmente empregado para 

dificultar o fluxo d’água pela fundação tem sido a 

trincheira de vedação, que apresenta um conjunto de 

vantagens, entre as quais a eficiência, o baixo custo 

e a facilidade de implantação. Sua desvantagem 

consiste na limitação do alcance em profundidade, 

visto que os volumes de materiais escavados (e a 

preencher o espaço da trincheira) aumentam expo-

nencialmente com o aprofundamento, implicando 

acréscimos de custos e dificuldades executivas. A 

Fig. 8.20 traz uma seção típica, em que a trincheira 

alcança o substrato rochoso a poucos metros de pro-

fundidade, permitindo a execução de uma cortina de 

injeções de vedação a partir de seu fundo.

Nesse caso, é recomendável executar os furos 

de injeção a partir de uma delgada capa de concreto 

lançada na superfície da rocha, com o propósito 

conjugado de dificultar surgências de calda nos arre-

dores e permitir que o obturador se aloje na capa 

de concreto, possibilitando a injeção do horizonte 

superficial de rocha que, de outra forma, permanece-

ria sem ser injetado (por ter que abrigar o obturador).

A situação pode se tornar um pouco mais com-

plexa se o topo da rocha se aprofundar, dificultando 

a execução da trincheira pelas razões já expostas. 

Nesse caso, é forte a tentação de realizar uma cortina 

Fig. 8.19 Trincheira aberta no aluvião e em rocha superficial 

intemperizada para o cut-off da barragem de Piaus, na base da 

ombreira direita

RochaInjeções

Solo

R. alt.

Capa de
concreto

Fig. 8.20 Esquema tradicional de emprego de trincheira 

de vedação
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9.1 Tipos de barragens de rejeitos de mineração
Há dois tipos básicos de barragens para reservatórios de rejeitos de mineração, alteada 

para jusante e alteada para montante, como ilustrado nas Figs. 9.1 e 9.2. O tipo alteada para 

jusante, no qual a barragem é alteada sobre base sólida e com materiais compactados, é 

mais seguro, mais caro e ocupa área maior a jusante do reservatório. No tipo alteada para 

montante a barragem cresce para dentro do reservatório, com os diques de alteamento (em 

geral constituídos por rejeitos selecionados) apoiados em rejeitos anteriormente lança-

dos, o que é mais barato, porém menos seguro. Define-se um terceiro tipo, denominado 

barragem de centro, no qual a barragem sobe parte a jusante e parte a montante, com custo 

intermediário, mas com nível de risco semelhante ao das alteadas para montante.

9.2 Alteamento das barragens e dos reservatórios de rejeitos
As barragens (e os reservatórios) de rejeitos de mineração são alteadas à medida que 

os rejeitos resultantes do processo de separação do minério são transportados para o 

reservatório. Na maioria dos casos, os rejeitos se encontram em estado fluido e são trans-

portados por bombeamento em tubulações. O alteamento pode levar décadas, dependendo 

do volume de rejeitos produzidos e do espaço disponível no reservatório. Ao longo desse 

extenso período de alteamento, diferentes equipes de projeto e de fiscalização tomam 

decisões sobre a barragem. Por esse motivo (principal), as barragens de rejeito não se 

encaixam, rigorosamente falando, no conceito de BTE utilizado neste livro. Contudo, as 

rupturas ocorridas em Mariana (2015) e em Brumadinho (2019) e as questões e dúvidas 

que essas rupturas trouxeram para o meio técnico motivaram a inclusão deste capítulo 

adicional. Essas duas barragens eram do tipo alteada para montante.

3 Lago de decantação2 Alteamentos

Rejeito disposto

1 Dique inicial
Fig. 9.1 Barragem de rejeitos alteada 

para jusante

1 Dique inicial

3 Lago de decantação

Rejeito disposto

2 Alteamentos

Fig. 9.2 Barragem de rejeitos alteada 

para montante
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Uma seção representativa do trecho que rompeu 

está ilustrada na Fig. 9.18, podendo-se notar a pre-

sença assistemática e interdigitada de rejeitos finos 

(slimes) e de rejeitos arenosos fofos (loose sand tailings).

O movimento foi rápido e não deu sinais prévios 

perceptíveis. As 13 pessoas que estavam trabalhando 

na barragem e faleceram só perceberam a ruptura 

quando ela já estava em andamento.

9.7 Descrição da ruptura de 
Brumadinho

A denominada barragem 1, da mina de ferro do Cór-

rego do Feijão, situada no município de Brumadinho 

(MG), foi iniciada em 1976 e rompeu em 25 de janeiro 

de 2019. A ruptura foi seguida por uma onda de lama 

que invadiu pátios de minério, prédios industriais e 

residências e resultou em 270 mortes, incluindo oito 

pessoas desaparecidas. Constitui-se no desastre de 

barragem de rejeito com o maior número de vítimas 

de que se tem notícia.

Um aspecto único da ruptura de Brumadinho é 

que ela foi filmada por duas câmeras de segurança da 

obra. Imagens da câmera 1 (cuja posição está na Fig. 

9.12) em quatro momentos do início do movimento 

estão mostradas na Fig. 9.19.

Uma seção representativa do trecho que rompeu 

está apresentada na Fig. 9.20. Cabe destacar a pre-

sença de rejeitos finos (em laranja) e de rejeitos 

arenosos (em amarelo), distribuídos de forma assis-

temática e interdigitada (semelhante ao que foi 

mostrado antes para o caso do Fundão).

O movimento de Brumadinho foi extremamente 

rápido. Algo como 8 s transcorreram entre uma 

situação de (aparente) estabilidade e a ocorrência de 

uma ruptura violenta. Não houve sinais prévios per-

ceptíveis.

9.8 Susceptibilidade à liquefação 
nos reservatórios do Fundão e de 
Brumadinho

Tanto no Fundão como em Brumadinho o reserva-

tório apresentava rejeitos finos e rejeitos arenosos 

distribuídos de maneira heterogênea. Em ambos os 

casos havia predomínio de rejeitos arenosos satu-

rados, susceptíveis à liquefação, como sugerem os 

estudos de susceptibilidade apresentados nas Figs. 

9.21 e 9.22. O valor Qtn,cs utilizado nessas duas figuras 

está explicado na seção 5.9.

Os rejeitos finos são, em geral, moles e fluem com 

a massa rompida quando os rejeitos arenosos se 

liquefazem.

9.9 Monitoramento geotécnico no 
Fundão

O sistema de monitoramento geotécnico existente 

no Fundão não ofereceu sinais claros da iminên-

346 m
Recuo 160 m

EL.901 m
Rejeito arenoso compactado

EL.862 m EL.845 m

Berma 100 m

Ombreira esquerda – novembro 2015

Rejeito
arenoso fofo

Rejeito fino
Terreno original

Fig. 9.18 Fundão: seção de 

análise de estabilidade na 

ombreira esquerda. FS = 1,48 

para ϕ = 33° (acima do NA) e 

Su/σ’v = 0,31 (abaixo do NA)

Fonte: Morgenstern et al. 

(2006, apêndice H, p. 10-11).

Fig. 9.17 Fundão: sequência de eventos da ruptura 

segundo testemunhas

Fonte: Morgenstern et al. (2016, p. 30).




