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RESUMO - A falha da Barragem de Fundão foi o maior desastre de seu tipo no Brasil e, possivelmente, no 

mundo, sendo avaliada minuciosamente por Morgenstern et. al. (2016) através de abordagens bidimensionais. 

Buscou-se realizar uma análise tridimensional, mais completa e coerente com a geometria de Fundão, que 

exibia regiões côncavas e convexas encaixadas em um vale relativamente fechado. A estabilidade do maciço 

foi calculada utilizando o método geral das colunas (GLE) com o uso do software SVSLOPE, em buscas 

bidimensionais e tridimensionais em todas as zonas da estrutura. Observou-se que para parâmetros de 

resistência drenada os fatores de segurança obtidos isentavam Fundão de ruptura por estabilidade de taludes, 

sendo o menor fator verificado igual a 1,744. Valores menores que a unidade foram obtidos utilizando dados 

de campo para rejeitos não drenados. Os fatores de segurança tridimensionais se mostraram muito próximos 

aos bidimensionais, porém com resultados menores nas ombreiras e na região convexa.  

SYNOPSIS - The failure of the Fundao Dam was the largest disaster of its kind in Brazil and possibly in the 

world, being thoroughly evaluated by Morgenstern et. al. (2016) through two-dimensional approaches. 

Attempted to perform a three-dimensional analysis, more complete and coherent with the Fundao geometry, 

which showed concave and convex regions embedded in a relatively closed valley. Mass stability was 

calculated using the general slice method (GLE) using the SVSLOPE software, in two-dimensional and three-

dimensional searches in all areas of the structure. It was observed that for parameters of drained resistance, the 

observed safety factors exempted Fundao from rupture by stability, with the lowest verified factor being 1.744. 

Values smaller than the unit were obtained using field data for non-drained tailings. The three-dimensional 

safety factors were very close to the two-dimensional ones, but with smaller results in the abutment and in the 

convex region. 

Palavras Chave –  Barragens de rejeito, análise tridimensional, estabilidade de taludes. 

Keywords – Tailings dam, three-dimensional analysis, slope stability. 

1 – INTRODUÇÃO 

A Revolução Industrial do século XVIII é um marco da civilização que veio atrelada a um 

boom na produção do minério de ferro. Navarro (2006) afirma que as novas maquinas e a automação, 

que se revelaram como os primórdios do que viria a ser a indústria moderna, demandavam o 

beneficiamento de recursos naturais dos quais presentemente ainda há um forte mercado. 

Não obstante, o processo pelo qual o minério é condicionado resulta também em estéreis e 

rejeitos que necessitam de cuidados adequados quanto a sua disposição. Usualmente, a solução mais 

empregada para tal trata-se das barragens de contenção de rejeitos, que são estruturas destinadas à 

alocação e sedimentação dos resíduos provenientes da mineração, conforme dito por Araújo (2006). 
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A necessidade de maior produção leva à exploração de novas fontes e jazidas de menor 

qualidade, o que gera mais rejeitos, induzindo a um incremento no tamanho das barragens. Bowker 

e Chambers (2015) indica que 6 bilhões de dólares serão perdidos graças ao rompimento de 

estruturas de grande porte desse tipo na década atual. 

Portanto, evidencia-se que, muito além das inestimáveis perdas ambientais e sociais, há 

também prejuízos econômicos vultosos. Exemplo disso foi a ruptura da Barragem de Fundão, no dia 

cinco de novembro de 2015, no município brasileiro de Mariana, estado de Minas Gerais. A onda 

de rejeitos liberada pela ruptura da estrutura devastou o distrito de Bento Rodrigues e o meio biótico 

da Bacia do Rio Doce, que compreende parte dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo.  

Apesar dos resultados de Morgenstern et. al. (2016) não apontarem a estabilidade de taludes 

como precursora da falha e das implicações concisas realizadas pelo Painel, se observou que a 

análise de estabilidade dos taludes foi feita apenas em duas dimensões, sendo que a geometria do 

problema, devido a presença do recuo construído na ombreira esquerda, carecesse de uma 

modelagem tridimensional para descrevê-lo de maneira mais realista e oferecer uma avaliação mais 

completa do problema descrito, tendo em vista que a ruptura da barragem se inicia nessa região da 

estrutura que, bidimensionalmente, não permite se estabelecer uma seção transversal representativa, 

justificando uma análise que aborde todas as variabilidades espaciais dos trechos côncavos e 

convexos presentes. A Figura 1 retrata o corpo da barragem e permite a visualização da região da 

ombreira esquerda, que possui a peculiaridade supracitada. 
 

 

Fig. 1 – Barragem de Fundão. (Morgenstern et. al., 2016). 

A imagem elucida as características topográficas e o arranjo geral da estrutura. Trata-se, de 

um vale fechado com ombreiras não simétricas. A região de canto criada pelo recuo causa uma 

redistribuição de tensões diferentes do usual, que somente pode ser averiguada por intermédio de 

modelos tridimensionais. Portanto, torna-se pertinente que hajam investigações no que tange à 

geometria distinta dessas seções do lado esquerdo de modo a caracterizá-las e estabelecer um 

paralelo entre as duas maneiras de se averiguar o problema, bidimensional e tridimensionalmente. 

De todo modo, a análise tridimensional é a mais indicada para vales fechados, sendo o recuo uma 

característica adicional que corrobora com a abordagem descrita. 

A pesquisa foi estruturada de modo a se subdividir em três etapas: a primeira delas consistiu 

em revisão bibliográfica e seleção dos dados utilizados para reconstrução virtual da barragem e 

resultados para comparação, definição e arremate da geometria com base em nuvem de pontos 



ordenados nos eixos cartesianos e, por último, processamento e tratamento dos dados obtidos pelas 

análises, utilizando as características de solos trazidos por Morgenstern et. al. (2016). 

 Portanto, embasado em diversas teorias de métodos de buscas, utilizou-se o Método Geral 

das Fatias (GLE) primeiramente para validar a geometria reproduzida da região da barragem 

refazendo as análises trazidas por Morgenstern et. al. (2016) e depois para realizar análises em 

diversas seções transversais paralelas a face do talude de modo a construir uma varredura 

bidimensional dos coeficientes de segurança ao longo de todo o eixo da estrutura.  Os resultados 

alcançados são comparados com os obtidos nas análises tridimensionais, que é foco principal da 

pesquisa. 

2 – EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1 – Barragens de Rejeitos 

O acidente da Barragem de Fundão liberou cerca de 55 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos que devastaram a bacia do Rio Doce e ceifaram 19 vidas humanas, segundo Morgenstern et. 

al. (2016). Ora, Baptista (2009) afirma que há um número significativo de barragens de rejeito muito 

próximas aos estados limite últimos, ameaçando vidas e o meio ambiente.  

Torna-se, portanto, de grande interesse aprender sobre esse tipo de estrutura, sua finalidade, 

métodos construtivos e alguns atributos básicos dos rejeitos, obtendo assim subsídios para 

interpretação eficiente do estudo de caso analisado. 

Por barragem de rejeitos se entende estruturas de contenção de terra que têm por finalidade 

armazenar os resíduos provenientes de atividades mineradoras. Vick (1983) afirma que, usualmente, 

sua construção é dada por um dique de partida que será capaz de suprir as necessidades demandadas 

pela atividade extrativa por aproximadamente dois a três anos. Esses diques e seus posteriores 

alteamentos são feitos de materiais de empréstimo, podendo também se utilizar dos estéreis da 

exploração, se os mesmos possuírem características apropriadas para tal.  

Barron (1986) afirma que, normalmente, os rejeitos não são materiais indicados para 

utilização com finalidade estrutural, pois apresenta elevada tendência a piping, liquefação, 

erodibilidade superficial e dificuldade na compactação. Apesar disso, usualmente são utilizados no 

alteamento das barragens, podendo ser dispostos de distintas maneiras em relação ao dique inicial. 

Esses processos construtivos são subdivididos em método de montante, de jusante e da linha de 

centro. A escolha de um desses métodos define o gerenciamento da barragem ao longo de sua vida 

útil. A Figura 2 elucida os três métodos de alteamento. 

 Troncoso (1997) indica que o método de montante apresenta como vantagem um volume 

de material utilizado no procedimento menor, o que acarreta em custos arrefecidos e alta velocidade 

na construção. Porém, graças à linha freática muito próxima da superfície do talude, apresenta baixo 

coeficiente de segurança e risco de liquefação e de piping, que também pode ser explicado pela 

concentração do fluxo na superfície entre uma camada do alteamento e outra. 

O alteamento à jusante permite um controle muito mais eficiente da altura da linha freática, 

haja vista a construção continua do sistema de drenagem, que não é possibilitada no método de 

montante, supracitado. Além do mais, segundo Klohn (1981) os coeficientes de segurança aqui são 

maiores, graças aos alteamentos compactados e controlados, o que reduz a possibilidade de 

ocorrência de piping e superfícies de ruptura na horizontal. Esse tipo apresenta custos mais elevados, 

pois apresenta um volume de material muito maior, além de ocupar uma área mais ampla, o que 

muitas vezes pode ser um fator limitante, dada as condições topográficas e instalações do complexo 

de exploração mineral. 

O método de linha de centro herda características de ambos os supracitados. Cita-se como 

atributo a construção simplificada, com redução do volume necessário para o alteamento, se 

comparado com o método da jusante. Aqui também há a possibilizada de execução de sistemas de 

drenagem, o que aumenta a segurança da estrutura, porém, por outro lado, há a possibilidade de 



deslizamento entre uma camada e outra de alteamento. Portanto, é necessária uma análise da região 

da instalação da barragem e as condições de operações previstas para otimização do projeto da 

barragem de acordo com os fatores condicionantes. Lozano (2006) afirma que, devido ao processo 

de operação complexo, muitas vezes esse sistema exibe um custo global mais elevado. A Figura 2 

elucida os três métodos de alteamento supracitados. 

 

 

Fig. 2 –  Métodos de alteamento. (a) Método de alteamento a montante; (b) Método de alteamento 

a jusante; (c) Método de alteamento de linha de centro. (Albuquerque Filho, 2004). 

Essas estruturas são construídas para alocarem os rejeitos, material com propriedades 

peculiares, divididos em dois grupos básicos. Os de baixa granulometria são denominados de lama 

e os que apresentam grãos acima de 0,074 mm são tratados por rejeitos arenosos ou granulares. 

Dorman et al. (1996) afirma que atributos como a curva granulométrica, origem mineralógica, massa 

específica in situ, índice de vazios em função do tempo, resistência ao cisalhamento e propensão a 

processo de liquefação são preponderantes na concepção do projeto de uma barragem de rejeitos. 

Lopes (2000) afirma que os aterros hidráulicos apresentam segregação sedimentar, ou seja, 

os materiais lançados formam um gradiente de concentração baseado na granulometria, geometria e 

peso específico dos grãos de rejeito. Portanto, torna-se crível a preocupação quanto ao 

comportamento do material lançado na análise da estabilidade da barragem. Através de um processo 

chamado ciclonagem, é realizado a separação desses materiais subdividindo-os em overflow, de 

granulometria mais fina, e underflow, de grãos maiores. Usualmente, lança-se os rejeitos por 

intermédio de equipamentos denominados spiggots, formando praias de deposição.   
Araujo (2006) destaca que “A permeabilidade dos rejeitos diminui significativamente à 

medida que o adensamento avança e, com o tempo, as camadas mais inferiores se transformam em 

uma barreira, e o sistema de drenagem deixa de ser eficaz”. Portanto, as propriedades de 

deformabilidade e permeabilidade variam exponencialmente no decorrer do tempo, o que, a rigor, 

segundo Rafael (2012), acarreta na necessidade de tratar o problema através da teoria das grandes 

deformações, muito mais complexa.  

 Terzaghi e Peck (1996) afirma que é consenso de que a resistências ao 

cisalhamento de solos granulares é conferida graças ao atrito e ao arranjo das partículas. Espósito 

(2000) reitera que, na medida em que decresce o número de vazios, o solo passa de um estado fofo 

para compacto, acrescendo a tensão desviadora de ruptura e um consequente ganho da resistência 



ao cisalhamento drenado. Um quadro que explica o decorrer de fatos ao longo do período útil da 

Barragem de Fundão.  

Por fim, é importante destacar que as propriedades dos rejeitos apresentam alta 

variabilidade, tanto espacial quanto temporal, necessitando, portanto, de análises de campo para 

descrição coerente dos materiais. Além disso, as condições de drenagem são preponderantes para a 

resistência de um material, principalmente daqueles em que essa característica é advinda do atrito 

entre as partículas, sendo a condição não drenada uma possibilidade que deve ser considera e que 

apresenta resultados bem menores. 

2.2 – Análise de Estabilidade de Taludes 

Kalatehjari (2013) indica que usualmente os engenheiros tem cultura de optarem pelos 

métodos bidimensionais em detrimento dos tridimensionais devido a sua simplicidade, fato que se 

torna de menor amplitude quando se observa o poder de processamento das máquinas atuais, 

realizando os cálculos em bem menos tempo e viabilizando a realização de buscas mais acuradas. 

Além disso, segundo Fredlund e Krahn (1977), o método das fatias é eficiente na medida em que 

abrange diversas condições de solos e drenagem, geometrias complexas e até mesmo a atuação de 

forças externas. 

Adriano (2009) indica que uma análise bidimensional utiliza, geralmente, a teoria do 

método das fatias, que para uma aproximação tridimensional é expandido para o método das colunas. 

Esse método permite diversos tipos de abordagem, uma delas foi proposta por Chen e Chameau 

(1982), que basicamente trata o problema partindo o volume de solo acima da superfície de rupturas 

em colunas verticais. Os autores ainda afirmam que em solos sem coesão, que é o caso do rejeito de 

areia utilizado como material de construção da barragem de fundão, as forças de resistência 

dependem do peso da coluna, da resistência cisalhante no final e na lateral de cada coluna, da 

poropressão e da geometria do problema, e que há a probabilidade de oferecer resultados em que o 

fator de segurança tridimensional é menor que o bidimensional, resultado não muito usual, mas uma 

hipótese que deve ser levada em consideração. 

Arellano (2000) reitera que a estimativa conservadora obtida pela análise bidimensional se 

deve ao fato de que a mesma não considera resistência por cisalhamento ao longo das laterais da 

massa de solo. Além disso, corrobora a importância da análise tridimensional em condições 

complexas de superfície freática e geometria do talude analisado.  

Lam e Fredlund (1993) afirma que a maioria dos métodos propostos apresentam limitações 

devido ao fato de que os autores desconsideram ou utilizam-se de hipóteses não comprovadas para 

a interação entre uma fatia ou coluna e outra. O método de Equilíbrio Limite Generalizado (GLE) 

proposto pelos autores não leva em conta o deslocamento da massa de solo, mas admite que há um 

equilíbrio estático entre as forças e o momento do volume analisado.  

Na etapa de verificação da geometria observou-se que a análise trazida por Morgenstern et. 

al. (2016) utilizava para a busca o método de Morgenstern-Price. Silva (2011) e Domingos (2016), 

afirmam que o Método GLE é uma extensão das abordagens trazidas por Spencer e Morgenstern-

Price, portanto nos estudos realizados em todas as fases foram utilizadas apenas o método GLE, pois 

os resultados são semelhantes e há significativa otimização no tempo de processamento das análises 

ao se utilizar menos métodos de cálculo. 

Já quanto ao tipo de superfície de deslizamento, uma maneira mais simplificada da solução 

seria análises circulares e circulares compostas, Bishop (1955) afirma que é necessário se obter a 

poropressão e o estresse normal em cada ponto da cunha de ruptura de modo a se estabelecer o 

equilíbrio de massa de solo acima da ruptura provável, a Figura 3 demostra o equilíbrio de forças 

num ponto dessa superfície de controle. Para as análises propostas utilizou-se principalmente de 

alguns métodos circulares compostos, que são mais representativos quando há uma camada mais 



resistente, geralmente de rocha. A superfície de deslizamento é circular até a interseção com a 

fundação, na qual ela passa a acompanhar a topografia da mesma até um ponto de saída. 

 

  

Fig. 3 – Equilíbrio de forças de uma ruptura circular (Bishop, 1955). 

As mais importantes opções de busca para esse tipo de solução são as de grid and tangent, 

em que a grade delimita as diversas opções de centro para o arco de circunferência (em análises 

bidimensionais) ou calotas de esferas ou elipsoides (em análises em três dimensões) e a tangente 

delimita o raio da superfície encontrada. Esse método não é utilizado em análises do tipo multiplane, 

em que há diversas seções transversais perpendiculares ao eixo da barragem e que adota apenas 

soluções iterativas na qual não são necessários dados de entrada. 

O método Slope Search é de grande importância pois pode ser utilizado em análises bi e 

tridimensionais, além de multiplanes para ambos os casos. Nele um algoritmo realiza buscas com 

entradas e saídas baseadas no pé do talude e apresenta resultados mais precisos apenas quando é 

utilizado um número maior de buscas, de modo a permitir que o fator de segurança convirja ao seu 

menor valor. Bishop (1955) indica que o método simplificado das fatias apresenta erros mais 

relevantes quando se trata de cunha de rupturas mais profundas, fato que na Barragem de Fundão é 

minimizado pois trata-se de um rejeito composto em sua maior parte por areia, que apresenta 

resistência por ângulo de atrito, indicando cunhas de rupturas mais superficiais. 

 Para análises não circulares bidimensionais o método dos blocos é eficiente ao determinar 

cunhas de ruptura em regiões que possuem uma camada fraca. Já na abordagem tridimensional o 

método de busca por cunhas deslizantes permite a indicação das camadas de matérias fracos e é 

necessário imputar os planos de busca das superfícies de ruptura. Chang (2002) afirma que se admite 

volume constante para os blocos, o que indica que o método se adapta melhor à solos adensados e 

não drenados. Para análises não circulares em três dimensões e em multiplanos, é utilizado o Path 

Search, abordagem similar ao Slope Search, na qual o algoritmo varre a geometria buscando 

superfícies deslizantes e a acurácia dos resultados é diretamente proporcional ao número de 

interações utilizadas.  

 Outro método de busca utilizado é o de Greco. Greco (1996) afirma que o método 

iterativo se baseia na geração de números aleatórios que busca vértices que convirjam para a 

superfície deslizante mais próxima, não necessariamente direcionando, portando, a convergência 

para o menor valor possível. 



3 – DESCRIÇÃO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

Segundo Morgenstern et. al. (2016), no Complexo de Germano eram produzidos uma 

combinação em proporções iguais de areia e silte, composto esse que apresenta capacidade drenante 

eficiente. Já a lama é oriunda de partículas finas com baixa permeabilidade. A barragem foi 

concebida, em 2005, de modo a alocar os rejeitos isoladamente, mantendo assim suas características 

iniciais constantes e bem definidas. Para tal, foi construído um dique inicial que servia de suporte 

para a areia depositada e permitia a compactação de camadas superiores à medida que a produção 

de rejeitos carecesse do alteamento da barragem. A Figura 4 mostra a ideia inicial de alocação dos 

rejeitos na Barragem de Fundão. 

 

 

Fig. 4 – Projeto inicial da barragem (Morgenstern et. al., 2016). 

Em projeto, foi previsto um volume preenchido por areia que iria da crista do Dique 1 até 

o início da deposição da lama, que ficava disposta após um segundo dique, que era responsável 

justamente por manter os dois materiais isolados. O trabalho de Morgenstern et. al. (2016) afirma 

que o projeto previa que houvesse 70% dos rejeitos arenosos e 30% do material composto por 

rejeitos argilosos. 

Após o enchimento do dique 1, era necessário manter uma faixa mínima composta 

unicamente de areia de 200 metros de comprimento e que garantisse a separação dos materiais. Era 

realizado alteamento à montante, que, conforme já descrito, consiste em altear na medida em que o 

mesmo é demandado, compactando a região da crista e garantindo a resistência necessária.  

Da Cruz (1996) ressalta a importância do sistema de drenagem para a estabilidade de uma 

barragem. As falhas nesse quesito foram as grandes criadoras do cenário que possibilita a ruptura 

da barragem.  

Uma série de fatores desencadeou a necessidade de se repensar completamente a concepção 

da barragem. As medidas adotadas consistiam principalmente pelo alteamento da barragem 

condicionado a substituição do sistema de drenagem, que se deu através da criação de um colchão 

drenante constituído por Kananets, que, segundo Ferreira (2009), trata-se de tubos com diversos 

furos ao longo de sua extensão, que seriam responsáveis por canalizar a água. Como esse aparato 

foi implantado na cota da crista da barragem, que na data era de 826 metros, toda a areia abaixo 

desse nível seria agora saturada, contrariando assim o que era preconizado no projeto inicial, que 



não previa saturação de areias em hipótese alguma. A nova concepção pode ser visualizada na Figura 

5. 

 

 

 

Fig. 5 – Proposta para alteamento com o novo sistema de drenagem. (Morgenstern et.al. 2016). 

Ainda segundo Morgenstern et. al. (2016), a presença de vórtices no reservatório indicou 

avarias que posteriormente foram identificadas como defeitos estruturais nas galerias, que 

colapsaram. Na tentativa de solucionar o problema, foram feitas injeções de grout que se mostraram 

capazes de solucionar os danos na Galeria Principal, porém insatisfatórios na Galeria Secundária. 

Como a ombreira esquerda não poderia mais ser alteada, devido à queda da resistência 

gerada pela ruptura da Galeria Secundária, foi tomada como medida provisória a iniciativa de se 

realinhar a barragem movendo a estrutura a montante, criando a área de recuo. Apesar de 

desrespeitar os critérios de largura mínima da praia (faixa de areia), a justificativa utilizada foi que, 

assim que fossem solucionados os problemas descritos, a barragem voltaria para o alinhamento 

original. A partir daí, houve uma série de trincas no trecho de alteamento do recuo. 

Pereira (2005), afirma que o fluxo fluido ocorrido após a falha de uma barragem é 

consequência direta da liquefação, que tem como fator determinante para sua ocorrência a saturação. 

O projeto inicial apresentado era, segundo o Morgenstern et.al. (2016), isento da possibilidade de 

ocorrência de saturação. Ora, tal exposto indica que as mudanças executivas e alterações havidas 

durante a vida útil da barragem, interferiram de tal forma que a ruptura se efetivasse. Isso é 

corroborado pelos piezômetros presentes na estrutura.  

Além do mais, os comportamentos dos rejeitos indicam a propensão de liquefação quando 

há um rápido rearranjo das tensões presentes. A areia é a mais susceptível a alterações devido ao 

carregamento aplicado. Estudos laboratoriais realizados pelo Morgenstern et. al. (2016) indicam que 

quando as condições de carregamento são replicadas nesse tipo de material, há um abrupto 

rompimento do corpo de prova, advindo também de a característica de materiais arenosos serem 

compressíveis quando saturados, reduzindo assim de volume e rompendo.  

O problema supracitado das galerias suscitou a necessidade da construção do recuo, porém, 

como já foi dito, o alteamento da barragem passou a ser realizado em uma área em que havia a 

mistura dos dois tipos de rejeitos. A Figura 6 demonstra a disposição dos rejeitos nos perfis da 

barragem na ombreira direita e numa região próxima à ombreira esquerda, em que tons mais escuros 

representa as camadas de argila. 

A Figura 6 deixa claro que há a presença do rejeito de lama na região de ruptura da 

barragem. O alteamento da estrutura em cima de tal composto gerou um acréscimo de carga aliado 

a incapacidade do sistema drenante perante o material de baixa permeabilidade, criando um cenário 



em que estavam associados um alto carregamento em um material colapsível e a iminente saturação 

do mesmo.  

 

 

 

Fig. 6 – Seções transversais de referência. (a) Perfil da ombreira direita; (b) Perfil localizado no 

recuo próximo à ombreira esquerda. (Morgenstern et. al., 2016). 

Morgenstern et. al. (2016) deixa claro que o principal fator responsável pela falha foi a 

presença da lama na ombreira esquerda, em locais em que deveria haver apenas areia. Porém, de 

modo a explicar por que o fluxo fluído ocorreu naquele dado momento, é necessário atentar ao 

mecanismo desencadeante do processo de liquefação. A Figura 7 representa o processo ocorrido em 

Fundão, denominado de extrusão lateral. 

 

 

Fig. 7 – Extrusão Lateral (Morgenstern et. al., 2016). 

 

A Figura 6 indica que embora haja uma pequena quantidade de lama na ombreira direita, a 

mesma está totalmente confinada, e, portanto, livre da extrusão lateral, que basicamente consiste na 



força que a lama exerce para frente e nas laterais, em reação ao peso aplicado em cima, analogamente 

ao apertar uma pasta de dente. Isso explica a liquefação do material arenoso e também indica porque 

a falha ocorre em cima da ombreira esquerda, e não em qualquer outro ponto da barragem.  

Outro fator que também pode ter corroborado para o cenário exposto foram pequenos 

tremores de terra que ocorreram minutos antes da ruptura. Os deslocamentos gerados pela vibração 

podem ter causado distribuições de tensões diferentes, que propiciaram a liquefação e o início do 

processo de extrusão lateral que culminou nas rachaduras da estrutura e, por fim, na sua ruptura. 

Portanto, Morgenstern et. al. (2016) conclui que a causa da ruptura da barragem se dá pelo processo 

supracitado, tendo a análise de estabilidade de taludes atribuído fatores de seguranças muito 

superiores a um considerando material drenado, não sendo uma provável causa para o processo, já 

utilizando parâmetros de resistência não-drenada, os valores de coeficientes de segurança são abaixo 

de um, indicando a influência das condições de poropressão na estabilidade do maciço.  Porém a 

análise bidimensional realizada traz resultados de apenas duas seções transversais, uma em cada 

ombreira da estrutura. 

Isso não contempla as peculiaridades da geometria da barragem e não indica o 

comportamento da região côncava e convexa da estrutura. Além do mais a complexidade nas 

condições internas da barragem são fatores consideráveis: a presença de camadas de rejeito 

intercaladas as de areia, além de uma linha piezométrica muito variável ao longo da estrutura indica 

que há uma significativa influência das regiões vizinhas na estabilidade de uma seção, fato não 

contemplado bidimensionalmente. Por mais que esse não seja o provável gatilho da ruptura, 

conhecer o comportamento típico de regiões com características semelhantes é de suma importância 

para a Engenharia de Barragens, de modo a ampliar a literatura e aprimorar conhecimentos acerca. 

4 – METODOLOGIA 

4.1 –  Materiais e Métodos 

De modo a realizar os estudos atrelados ao processo de ruptura da barragem, Morgenstern 

et. al. (2016) definiu uma série de seções transversais da estrutura, a fim de mapear a disposição dos 

rejeitos, obter dados da série histórica fornecida pela instrumentação da barragem e atribuir as 

características físicas e mecânicas dos materiais. A Figura 8 mostra a distribuição espacial das seções 

digitalizadas do trabalho supracitado. 

 

 

Fig. 8 – Seções transversais de partida. (Morgenstern et. al., 2016). 



 

Tendo em mãos tais dados, o próximo passo foi digitalizar as seções com auxílio de um 

software competente para tal tarefa, denominado GetData. Com a nuvem de pontos de todas as 

seções devidamente compiladas para uma planilha Excel, foi necessário incrementar a distribuição 

dos tipos de rejeitos diferentes ao longo da seção transversal adequada.  

Tal procedimentos foi realizado através de outras seções que dotavam dessas informações, 

porém, dado o número inferior de imagens com tais dados, buscou-se interpolar tais características, 

embasado também nas descrições e análises realizadas por Morgenstern et. al. (2016).  

Para a reconstrução da Geometria primeiro foram feitos estudos acerca dos tipos de 

informações disponíveis a respeito da topografia da região em uma série histórica. A confiabilidades 

dos dados está atrelada à softwares mais complexos e que possui seus bancos de dados disponíveis 

apenas com licenças na qual não foi possível se obter. Outro senão a respeito das curvas topográficas 

obtidas é que muitas vezes não há grande disponibilidade de datas das imagens, o que faz com que 

a obtenção da geometria pós-ruptura e pré-ruptura não sejam bem descritas, pois há um espaço em 

branco em certos períodos de tempo nas informações que impossibilita saber o que houve no 

intervalo. 

A solução encontrada foi utilizar as doze seções transversais estudadas por Morgenstern et. 

al. (2016) de modo a se estabelecer pontos de fundação, superfície, diques, disposição de rejeitos e 

sistema drenante ao longo da barragem, completando as lacunas nas informações com interpolações 

baseadas nas informações trazidas pelo estudo e também nos dados topográficos descartados, 

fazendo um ajuste para o encaixe coerente das informações. 

Com os perfis trazidos já digitalizados com o auxílio do executável GetData foi criado uma 

planilha para rotação e translação das coordenadas para o referencial a ser utilizado no SVDesigner, 

software escolhido para criação das malhas da geometria tridimensional. O estabelecimento dos 

pontos referenciais de partida se deu através da digitalização da Figura 8, com os eixos referenciados 

com base na escala trazida pela imagem e as seções demarcadas por alguns pontos que permitem 

obter a angulação de rotação das mesmas em relação ao eixo X e a cota de ponto de partida. Na qual 

o X e Y inicial de cada seção foi arbitrado como o ponto final da mesma ao pé da barragem. A Figura 

9 permite a visualização da nuvem de pontos estabelecidos para a superfície da barragem, com 

destaque para a região do recuo. 

 

 

Fig. 9 – Pontos cartesianos utilizados para a construção da camada de superfície da geometria. 

 



Depois da transposição dos pontos para a plataforma, iniciou-se um trabalho de 

interpolação das regiões nas quais não haviam informações precisas. Nessa etapa é necessário lançar 

mão de todas as formas de obtenção de dados possível: programas de imagem por satélite como o 

Google Earth Pro, dados obtidos trazidos por Morgenstern et. al. (2016) e extrapolação de pontos 

de uma seção para demais regiões que possuem inclinação dos taludes semelhantes foram algumas 

das formas utilizadas.  

Durante essa etapa, a reconstrução do recuo de modo a representar de forma eficiente o que 

havia em campo foi um dos passos mais complexos do processo. A solução do problema se deu ao 

observar que as bermas de equilíbrio da barragem se alocavam em cotas constantes, então seria 

possível duplicar, rotacionar e transladar pontos de seções conhecidas até a cota do local de forma a 

condicionar a malha a formar a geometria buscada.  

Após contornada as principais deficiências de dados ao longo do volume de controle e 

diversas tentativas de geração de malhas que foram melhoradas através, principalmente, da 

comparação com as fotos de satélites obtidas da região e interpolação das lacunas de dados, obteve-

se uma nuvem de coordenadas cartesianas com cerca de 15.000 pontos, possibilitando a criação das 

camadas que compõem o volume de controle que se utilizou para as análises de estabilidade. A 

Figura 10 permite a visualização do modelo criado. 

 

 
Fig. 10 – Modelo tridimensional da Barragem de Fundão. 

A geometria final representa uma barragem com a crista na cota de 900 metros, com 

inclinação dos taludes de 3,2 na horizontal para 1 na vertical e que vai até ao pé da barragem na 

ombreira direita. Na ombreira esquerda as inclinações dos taludes seguem a mesma proporção, 

havendo a região de recuo na cota de 862 a 863 metros. Esse recuo possui cerca de 160 metros de 

comprimento e logo após é seguido por uma berma de equilíbrio também representada no modelo e 

que está alocada na cota aproximada de 877 metros. A Barragem de Fundão apresenta cerca de 100 

metros de altura máxima. 

Após a modelagem da geometria é preciso estabelecer as condições de poropressão. Nessa 

etapa foram utilizados os dados de medições piezométricas fornecidos pela Samarco e compilados 

por Morgenstern et. al. (2016). Os 53 instrumentos alocados ao longo do corpo da barragem 



apresentavam, em sua maioria, dados utilizáveis, com poucos instrumentos danificados ou com 

leituras imprecisas. 

As medições piezométricas foram obtidas e referenciadas no sistema adotado para a 

construção do modelo da barragem. Como as seções utilizadas para a geometria já apresentavam os 

dados piezométricos, tornou-se simples indicar com precisão a localização dos piezômetros ao longo 

do modelo. A falta de dados foi suprida utilizando os resultados trazidos pela análise de percolação 

realizada por Morgenstern et. al. (2016) e as divergências entre as fontes foram supridas pela escolha 

das medições dos piezômetros, um dado de campo e, portanto, mais confiável.  

Corroborando com o que se esperava previamente, as condições de drenagem da ombreira 

direita se apresentavam bem mais satisfatórias que a da ombreira esquerda, onde, segundo relatos 

apresentados por Morgenstern et. al. (2016), havia até mesmo surgência de água em alguns pontos, 

comprovando as diversas falhas no sistema de drenagem da estrutura. 

Com a malha piezométrica finalizada, foi embutido em cada camada da geometria da 

estrutura os parâmetros de resistência dos materiais. O volume de controle é composto por nove 

camadas nas quais se utilizou, como ponto de partida, as características de materiais agrupados no 

Quadro 1, que se refere à parâmetros de resistência drenada do solo em questão, obtidos através de 

ensaios do tipo Triaxial CD, por Morgenstern et. al. (2016). É importante frisar que também foram 

previstos cenários não drenados em que o ângulo de atrito do rejeito abaixo da linha piezométrica 

foi variado para 16º, baseados em ensaios tipo Triaxial CU e outro em que o rejeito apresenta uma 

razão de força não drenada de 0,25, decorrentes de ensaio CPT, também abaixo da superfície 

freática.  

 

Quadro 1 – Parâmetros de resistência drenada utilizados do modelo.  

 

MATERIAL 

PESO 

ESPECÍFICO 

(kN/m³) 

ÂNGULO DE 

ATRITO 

EFETIVO (º) 

 

COESÃO 

EFETIVA (kPa) 

Fundação de filito 

saturado 

22 32 40 

Dique rochoso 22 45 0 

Rejeito argiloso  22 28 5 

Rejeito arenoso  22 33 0 

 
Dois dos materiais utilizados no modelo não apresentam parâmetros de resistência 

especificados para a barragem em questão, o primeiro deles se refere ao material do dique de partida 

e o segundo trata do tapete drenante. Como o dreno utilizado é composto de tubos perfurados 

artificiais, não faz sentido atribuir valores para ângulo de atrito e coesão efetiva para um material 

que não seja solo, porém foi utilizado os mesmos valores do rejeito arenoso pois é sabido que esse 

material apresenta boas características de drenagem e representa de maneira eficiente a ação dos 

Kananets. Já para o dique de partida, optou-se por utilizar os valores presentes no Quadro 1 pautado 

em estimativas características de enrocamento segundo Divino (2010).  

Por fim, a etapa de obtenção dos resultados foi subdivida em três fases: A primeira delas 

trata da verificação da geometria realizando a análise bidimensional de uma seção na ombreira 

esquerda e uma na ombreira direita, sendo as mesmas estudadas por Morgenstern et. al. (2016), de 

modo a validar a representatividade do modelo caso os fatores de segurança se mostrassem 

aproximados. A segunda fase trata de análise bidimensional em multiplanos de modo a se 

estabelecer os coeficientes ao longo de todo o eixo da barragem afim de verificar a seção transversal 

com o menor fator de segurança e analisar o comportamento da estabilidade bidimensional ao longo 



do eixo barragem, permitindo assim compara-los com os resultados obtidos da terceira e última fase, 

que trata das análises tridimensionais. 

4.2 –  Ferramenta Numérica Utilizada 

 Durante todo o processo de reconstrução do modelo numérico e realização das análises de 

estabilidade de taludes, foram utilizados softwares da plataforma SVOFFICE. Os programas são 

desenvolvidos pela SoilVision Systems, empresa canadense que desenvolve softwares voltados para 

as áreas de geotecnia, geoprocessamento ambiental e hidrogeologia. 

 Comandado por Murray Fredlund, o objetivo das ferramentas é modelar com precisão 

propriedades e comportamentos de solos saturados e não saturados, através de abordagens 

unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Para obtenção de resultados, foram utilizados 

dois softwares do pacote: o SVDESIGNER, para a construção numérica do modelo representando a 

geometria da Barragem de Fundão e o SVSLOPE, software utilizado para a realização das análises 

bidimensionais e tridimensionais que serão descritas posteriormente. 

 Um diferencial abordado nos programas é que há um extenso banco de dados, tanto de 

propriedades experimentais do solo, quanto de modelos teóricos para a descrição dessas 

características, segundo Fredlund (2017). Isso traz confiabilidade para os resultados obtidos, tendo 

em vista que se trata de uma ferramenta consolidada mundialmente como referência para o tipo de 

análise proposto. 

 Além do mais, há um profundo histórico de cooperação entre a SoilVision Systems e a 

Universidade Federal de Goiás. Desde 1999 o professor Gilson Gitirana assessora tecnicamente a 

empresa, principalmente nas áreas de pesquisa de simulação hidráulico-térmico-mecânica, 

modelagem solo-atmosfera, análise probabilística e estabilidade de taludes. O programa de pesquisa 

e desenvolvimento presidido por ele faz parte do escopo teórico do sistema. Adriano (2009) e Soares 

(2010), são algumas das contribuições da UFG utilizadas no aprimoramento das análises de 

estabilidade de taludes.  

 Além disso, nos últimos anos a plataforma está sendo amplamente utilizada na 

Universidade como ferramenta de estudos de trabalhos de conclusão de curso e dissertações de 

mestrado. A dissertação de Domingos (2016) é resultante da parceria, havendo também diversos 

estudos ainda não concluídos que se utilizam dos diversos programas do pacote. 

5 – RESULTADOS 

5.1 – Verificação 

 A primeira fase de análises realizadas foi arquitetada de modo a se estabelecer a validação 

da geometria, comparando os fatores de segurança bidimensionais de uma seção na ombreira direita 

e uma na ombreira esquerda com os resultados trazidos por Morgenstern et. al. (2016). Além disso, 

nesse momento foram realizadas diversas combinações de parâmetros de busca de modo a comparar 

os resultados para diferentes métodos de pesquisas, quantidade máxima de interações e demais 

fatores requisitados pelo SVSLOPE para o processamento dos resultados. 

 Morgenstern et. al. (2016) indica, com os parâmetros de resistência dos materiais 

supracitados no Quadro 1, na ombreira direita, fator de segurança de 1,91. Além disso, os autores 

propõem cenários não drenados. Yasuhara et. al. (1992) cita que a resistência não drenada é 

característica de solos argilosos ou siltosos, já que a areia apresenta boa permeabilidade, porém, 

caso esse material não seja completamente adensado, é pertinente avaliar suas condições não 

drenadas, já que há significativa diferença de resistência entre os dois tipos e alterações bruscas no 

estado de tensões do material, tal como a presença de um abalo sísmico, por exemplo, pode 

rapidamente restringir as condições de drenagem da areia levando a uma ruptura desse tipo.  



 Portanto, se reproduziu as análises com parâmetros não drenados de duas distintas 

características do rejeito da barragem, a primeira delas baseada em ensaios CPT que forneceram 

uma razão de resistência não drenada igual a 0,25, para o material abaixo da linha piezométrica e 

com caraterísticas iguais ao do Quadro 1 para os rejeitos acima do nível da água.  A segunda é 

referente a ensaios triaxiais do tipo CU feito com amostras do rejeito arenoso não compactado e que 

indica um material não drenado com ângulo de atrito total igual a 16º.  

 É importante frisar que as análises de verificação foram feitas em seções extraídas do 

modelo tridimensional. Para isso foram estabelecidas ao longo do volume de controle a localização 

estudada na análise de referência e utilizando as ferramentas do software é possível se obter uma 

geometria bidimensional inserida no modelo em três dimensões. 

O Quadro 2 agrupa todas as informações relacionadas às análises e resultados da primeira 

seção da ombreira direita, considerando os cenários descritos. 

 

Quadro 2 – Fatores de segurança obtidos para ombreira direita utilizando o método GLE. 

 

 

CENÁRIO 

 

MÉTODO 

DE BUSCA 

 

TIPO DE 

SUPERFÍCIE 

DESLIZANTE 

 

FATOR DE 

SEGURANÇA 

CALCULADO 

FATOR DE 

SEGURANÇA 

OBTIDO POR 

MORGENSTERN 

ET. AL. (2016) 

 

 

Materiais 

correspondentes ao 

quadro 1 

Grid and 

Tangent 

Circular 

composta 

1,879  

 

 

1,91 
Slope 

Search 

Circular 

composta 

1,887 

Bloco Não circular 1,874 

Path Search Não circular 1,869 

Razão de 

resistência não 

drenada igual a 0,25 

Grid and 

Tangent 

Circular 

composta 

0,809 

 

 

1,00 

Path Search Não circular 0,808 

Ângulo de atrito 

total não drenado 

dos rejeitos igual a 

16° 

Grid and 

Tangent 

Circular 

composta 

0,909  

1,04 

Path Search Não circular 0,861 

 

 Portanto, observa-se que utilizando o Método de Equilíbrio Limite Generalizado (GLE), os 

fatores de segurança obtidos apresentam-se próximos aos encontrados por Morgenstern et. al. (2016) 

para a condição drenada, sendo o menor fator obtido pelo método de busca path search, igual a 

1,869, o que dá um erro de 2,2% em relação ao valor de referência.  Para os demais casos, utilizando 

a razão de resistência não drenada foi encontrado um erro de cerca de 24% e para o ângulo de atrito 

não drenado igual a 16º obteve-se uma divergência igual a 20,8%. 

 A divergência observada nos cenários não drenados é justificada pela limitação do software 

de atribuir a um material parâmetros de resistências diferentes para as camadas de solo abaixo e 

acima da linha piezométrica, portanto, a reprodução das análises não drenadas foram feitas de modo 

conservador, na qual se utiliza o pior cenário para todo o material de rejeito. Além disso, quaisquer 

alterações na linha piezométrica e simplificações adotadas em ambos os estudos contribuem para 

alterações dos resultados obtidos.  

 O Quadro 2 demostra que a barragem, em condições usuais de drenagem, não apresentava 

nenhum risco de estabilidade de talude na seção analisada, e que o problema só surgiria em um 

cenário em que há uma significativa perda da resistência do rejeito mediante a uma condição de 



carregamento em que não houve um consecutivo ganho de resistência mediante a dissipação das 

poropressões. 

 Outra análise de suma importância é verificar a trajetória das cunhas de ruptura, 

estabelecendo um comparativo entre as superfícies deslizantes encontradas por Morgenstern et. al. 

(2016) e as obtidas na primeira fase das análises. A Figura 11 traz os resultados obtidos para grid 

and tangent e path search com parâmetros drenados. 

 

 

Fig. 11 – Superfície de ruptura obtidas na seção da ombreira direita. (a) Superfície de ruptura 

crítica utilizando grid and tangent; (b) Superfície de ruptura crítica utilizando path search; (c) 

Superfície de ruptura crítica obtida por Morgenstern et. al. (2016). 

É importante lembrar que não há muitas divergências entre as cunhas obtidas pelos métodos 

circulares compostos e não circulares, portanto, o exposto na Figura 11 representa de maneira muito 

próxima os resultados encontrados para as demais buscas presentes no Quadro 2. Para os casos não 

drenados o que se observa é que há a presença de superfícies deslizantes um pouco mais rasas que 

no caso anterior, isso indica que os fatores de segurança da barragem estão diretamente atrelados à 

resistência do material arenoso e que provavelmente problemas de estabilidade estarão 

correlacionados a esses parâmetros.  

As cunhas de ruptura no modelo de Morgenstern et. al. (2016) se apresentam de forma 

praticamente idêntica às representadas na Figura 11. É importante citar que apesar das significativas 

divergências entre os fatores de segurança não drenados, as cunhas de ruptura se apresentaram 

semelhantes.  

 Portanto, com resultados satisfatórios para a ombreira direita, foram realizados os mesmos 

procedimentos para a região próxima ombreira esquerda. A importância dessa seção se deve muito 

ao fato de que é nessa região em que houve a ruptura da barragem. 

 O cenário observado nessa seção é bem mais complexo que na ombreira direita. Aqui há a 

presença das camadas de lama, em um talude com inclinação mais branda, graças à presença do 

recuo, o que valida os fatores de segurança maiores que no outro caso descrito. Nessa região, é 

admissível uma variabilidade maior dos resultados apresentados, haja vista a série de fatores 



supracitados que dificultam a delimitação da geometria, posição real dos rejeitos e linha freática. 

Além do mais, os próprios métodos de busca tendem a apresentar resultados menos convergentes 

quando a geometria é mais intricada.  

 Para os testes realizados com os dados dos piezômetros, Morgenstern et. al. (2016) obteve 

fator de segurança da ordem de 2,88 para os parâmetros drenados. Ao utilizar o parâmetro não 

drenado de ângulo de atrito total igual a 16º, apresentou um resultado de 1,28.  

Frisa-se que agora, entre as camadas de areia, há os rejeitos compostos por partículas de 

silte e argila e que apresentam condições deficientes de drenagem. Esse material fraco delimita as 

cunhas de ruptura, representando uma zona de fragilidade. O Quadro 3 agrupa os resultados obtidos 

para a seção da ombreira esquerda. 

 

Quadro 3 - Fatores de segurança obtidos para seção próxima à ombreira esquerda utilizando o 

método GLE. 

 

 

CENÁRIO 

 

MÉTODO 

DE BUSCA 

TIPO DE 

SUPERFÍCIE 

DESLIZANTE 

FATOR DE 

SEGURANÇA 

CALCULADO 

FATOR DE 

SEGURANÇA 

OBTIDO POR 

MORGENSTERN 

ET. AL. (2016) 

 

 

Materiais 

correspondentes 

ao quadro 1 

Grid and 

Tangent 

Circular 

composta 
2,659  

 
 

2,88 

Slope Search Circular 

composta 
2,708 

Bloco Não circular 2,566 

Greco 

Search 

Não circular 2,745 

Path Search Não circular 2,619 

Razão de 

resistência não 

drenada igual a 

0,25 

Grid and 

Tangent 

Circular 

composta 
1,084  

 
Não calculado 

Path Search Não circular 1,056 

Ângulo de atrito 

total não drenado 

dos rejeitos igual 

a 16° 

Grid and 

Tangent 

Circular 

composta 
1,173  

 
1,28 

Path Search Não circular 1,153 

 

 Portanto, os valores obtidos se apresentam próximos aos de referência e as divergências 

maiores nesse caso que na análise da ombreira direita se devem basicamente às mudanças na 

representação das camadas de argila e também em possíveis alterações na linha piezométrica, fatores 

que eram minimizados numa seção menos complexa. O erro máximo para análise com parâmetros 

drenados foi de 12,2%, aproximadamente. Já para ângulo de atrito não drenado igual a 16° obteve-

se uma divergência de cerca de 11%. A menor diferença da condição não drenada nessa seção em 

relação à seção anterior pode ser explicado pela presença da linha piezométrica na região esquerda 

mais elevada que na ombreira direita, diminuindo a influência do material acima da linha freática, 

na qual havia uma limitação do software para a correta descrição do material e reprodução conforme 

trazida por Morgenstern et. al. (2016). 

 A Figura 12 traz as cunhas de rupturas obtidas pelo método de grade e tangente e greco 

seach. 



 

Fig. 12 – Superfícies críticas para a seção na região da ombreira esquerda. (a) Superfície deslizante 

críticas utilizando grade e tangente; (b) Superfície deslizante crítica utilizando greco search; (c) 

Superfície deslizante crítica obtida por Morgenstern et. al. (2016).  

 Ora, a Figura 12 permite inferir que há divergências entre as superfícies deslizantes 

circulares e não circulares para essa ombreira. Os trabalhos de Morgenstern et. al. (2016) apresentam 

cunhas de ruptura muito próximas ao descrito na Figura 12, caso (b). O método greco search, nas 

condições estabelecidas pelo problema, se mostra necessário, pois o algoritmo do método gera 

números aleatórios para localização de superfícies até encontrar a mais crítica, o que se adequa 

eficientemente aos aspectos geométricos da seção. O fator de segurança se apresenta ligeiramente 

maior que os demais obtidos, contudo, esse método abrange uma cunha global mais fidedigna de 

um processo observável em campo. As outras análises apresentaram valores menores, mas com 

cunhas mais locais, predominantemente no talude a montante da região de recuo. 

 É importante frisar que, conforme o previsto, a ruptura provável não ultrapassa a camada 

de rejeitos argilosos, demonstrando a fragilidade do material. 

 Durante toda a primeira fase de análises foram utilizadas a opção de otimização das 

superfícies de ruptura em 1000 iterações, isso indica que até mesmo os métodos circulares saíram 

um pouco de sua formação original de forma a adequar a geometria ao pior cenário possível. Além 

disso as análises foram feitas utilizando 70 fatias ao longo das cunhas de ruptura.  

 Tendo obtido resultados favoráveis nas seções replicadas, há confiabilidade de que o 

modelo possui boa representatividade da geometria da barragem, portanto, mesmo dadas as 

peculiaridades geométricas da estrutura, tem-se um forte indicativo de que os resultados obtidos nas 

análises posteriores em múltiplas seções bidimensionais e na abordagem tridimensionais serão 

representativas do problema. 

 Antes de se iniciar a segunda fase, referente às analises multiplanes, se realizou uma 

pesquisa utilizando path search para as doze seções descritas na Figura 7 e utilizadas na criação do 

modelo, ainda com a utilização do método GLE. Para convergência da análise foram adotadas 2.000 

iterações. A Figura 13 traz os coeficientes de ruptura obtidos para cada um desses planos. 

 



 

Fig. 13 – Análise utilizando path search para as doze seções descritas por Morgenstern et. al. 

(2016). 

Observa-se que na região da ombreira direita os fatores de segurança se mostraram muito 

próximos, o que corrobora com o fato de que nesse trecho a inclinação dos taludes e demais 

características geométricas da barragem não passam por alterações significativas. A ombreira 

esquerda apresenta coeficientes de segurança maiores, devido aos taludes mais brandos, e também 

muito próximos. O importante dessa análise é comprovar que o fato de Morgenstern et. al. (2016) 

ter realizado investigações de estabilidade de taludes em apenas duas seções não compromete, ao 

menos ao se analisar bidimensionalmente, a abrangência do estudo. 

Ou seja, os valores encontrados para as seções mais próximas das ombreiras representam 

de forma competente os fatores de segurança da barragem nos trechos em que a geometria se 

apresenta de modo convencional. As próximas fases da análise serão capazes de indicar se tais 

valores também são pertinentes aos trechos peculiares da estrutura. 

5.2 – Análises Bidimensionais em Diversas Seções Transversais ao Longo do Eixo do Talude 

A segunda etapa do estudo consiste em uma varredura dos fatores de segurança 

bidimensionais ao longo do eixo da barragem. Para obtenção dos resultados, foi utilizada uma 

ferramenta do software SVSLOPE denominada multiplane, que apresenta diversos comandos para 

criação de seções transversais para mapear fatores de segurança bidimensionais em um modelo 

tridimensional.  

Para a condição drenada, foram realizadas análises de 10 em 10 metros, através do slope 

search, greco search e path search. Com esses resultados se estabeleceu um comparativo entre os 

métodos para estabelecer a escolha de busca para o solo com razão de resistência não drenada igual 

a 0,25, optando apenas para aquele que não apenas apresentasse características obtidas através de 

ensaios, mas também obtivesse os menores fatores de segurança, gerando uma significativa 

otimização do tempo gasto, já que análises multiplanes demandam alto poder de processamento da 

máquina utilizada e tendem a serem mais demoradas, tendo em vista o volume de dados a serem 

processados. A Figura 14 permite observar a disposição espacial das 77 cunhas de ruptura obtidas 

das seções utilizadas para os estudos multiplanes bidimensionais.  

 



 

Fig. 14 – Disposição espacial das cunhas de ruptura das seções transversais. 

Da Figura 14 é dedutível que grande parte das angulações de possíveis cunhas de ruptura e 

toda a geometria da barragem é abarcada, sendo, portanto, uma análise muito mais completa que a 

realizada na etapa de verificação. Observa-se que, apesar de ainda se tratarem de resultados 

bidimensionais, a abordagem utilizando a ferramenta multiplane se mostra como um 

aperfeiçoamento da análise bidimensional, pois promove o estudo de numerosas seções, abarcando 

todas as complexidades da geometria, tanto externas quanto no interior do maciço, decorrente das 

camadas de lama. A Figura 15 compila os fatores de segurança obtidos pelos 3 métodos para análise 

drenada e também para o caso supracitado de análise não drenada.  

 

Fig. 15 – Fatores de segurança obtidos através das análises multiplanes. 

 Foi realizada análise com característica não drenada apenas para esse caso pois ele 

representa valores efetivamente obtidos em campo e traduz uma situação que realmente pode ocorrer 
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na prática, quando há um rearranjo muito rápido de tensões no maciço de areia e a mesma não possui 

drenagem adequada, perdendo resistência por esse fator. 

A Figura 15 permite observar os fatores de segurança referentes aos quatro tipos de análises 

descritos e estabelecer as regiões mais críticas da barragem. O datum estabelecido para o eixo X foi 

a ombreira direita, com evolução de dez em dez metros ao longo do eixo da barragem até a ombreira 

esquerda, cerca de 770 metros de distância do ponto de partida. Seguindo uma tendência já 

observada na etapa de verificação, a ombreira esquerda possui fatores de segurança cerca de 36% 

maiores que os observados na ombreira direita. Esses valores decrescem até um mínimo localizado 

logo após a região convexa, que delimita o fim do recuo e passa a ter uma inclinação de talude maior. 

Os menores fatores de segurança para solo drenado obtidos foram de 1,8, para slope search, 1,77 

para path method e 1,76 para Greco search. 

 Optou-se, de modo a realizar uma análise mais profunda da região crítica, fazendo uma 

análise path method com 15 iterações e outra com variação angular da seção, tendo em vista que há 

cenários em que a ruptura provável não é perpendicular ao talude, podendo seguir outra direção. Os 

resultados obtidos em ambas as análises foram iguais aos anteriores. 

Estabelecendo um comparativo entre os métodos de pesquisa utilizados, observou-se que o 

método circular, slope search, apresentou fatores de segurança ligeiramente maiores que os demais. 

As superfícies de ruptura pelo método de Greco foram as que apresentaram os valores mais 

conservadores para o coeficiente de segurança em boa parte das seções, porém o método apresentou 

algumas falhas em 20 seções, seja não encontrando fator de segurança, ou seja obtendo fatores de 

segurança absurdamente altos e, portanto, descartáveis. Devido a essa intermitência dos resultados 

obtidos, optou-se para replicar à análise não drenada o path method, que apresentou quase os 

mesmos fatores de segurança que o Greco, sendo em algumas seções até mesmo menor, e possui 

mais constância nos fatores de segurança fornecidos.  

Para a análise não drenada utilizando razão de força não drenada igual 0,25, o que se 

observa é que, obviamente, há um decaimento considerável do fator de segurança. Utilizando uma 

média dos fatores ao longo do eixo da barragem, observa-se que esse valor é aproximadamente 

49,6% menor que num cenário com condições ideais de drenagem.  A tendência linear da série que 

representa o rejeito não drenado demostra também que para tais características independe a 

geometria da barragem. Isso se deve pelo fato de que o rejeito arenoso não possui coesão 

significativa, sendo, portanto, a estabilidade da barragem garantida pelo ângulo de atrito. Ora, a 

presença de água entre as partículas de solo diminui o atrito entre os componentes constituintes do 

material de tal forma que a queda de resistência é generalizada, tendo em vista que há muito mais 

rejeito arenoso que argiloso contido na barragem.  

A ombreira esquerda permanece sendo a região mais estável, já que a análise não drenada 

apresenta resultados praticamente constantes e a drenada apresentou maiores fatores de segurança 

justamente nessa região. Portanto, a análise bidimensional não consegue explicar por que a barragem 

se rompe na região do recuo, corroborando com a importância da análise tridimensional para uma 

possível explicação da ruptura. 

5.3 – Análises Tridimensionais 

Tendo estabelecido os fatores de segurança ao longo da barragem, foi possível, finalmente, 

realizar os estudos tridimensionais de taludes da Barragem de Fundão, foco principal do estudo. As 

análises multiplanes fornecem indícios de como se comportará tridimensionalmente os fatores de 

segurança, indicando as regiões com maior acréscimo ou decréscimo de resistência. Na etapa de 

escolha da quantidade de colunas a serem utilizadas, se referenciou uma direção de ruptura próxima 

a seção bidimensional que apresentou o menor fator de segurança e foram realizadas combinações 

e quantidade de colunas, de modo a se observar variabilidades no tempo decorrido para cada análise 

e no fator de segurança resultante. A Figura 16 traz os fatores de segurança 3D da seção em função 



do tempo, os dados estão rotulados conforme a quantidade de linhas utilizadas para a construção da 

grade.  

 

 

Fig. 16 – Fator de segurança 3D em função do tempo. 

A Figura 16 deixa evidente que o desenvolvimento das ferramentas computacionais 

propicia análises tridimensionais em períodos de tempo ínfimos se comparados aos de alguns anos 

atrás. Esse é um dos principais fatores que condicionam a utilização de análises bidimensionais pelos 

Engenheiros e é um estigma que aos poucos está sendo superado. Outra inferência é que o fator de 

segurança estabiliza rapidamente para uma tendência linear, fazendo com que se optasse por utilizar 

uma grade de 188 por 150, escolha que resultou em um fator próximo a tendência linear e com tempo 

de análise relativamente baixo.   

A princípio, optou-se por realizar uma busca tridimensional multiplane utilizando path 

search para 23 direções de ruptura, espaçadas de 30 em 30 metros, com os parâmetros do solo 

descritos no Quadro 1. Os resultados obtidos são demostrados na Figura 17. 

 

 

Fig. 17 – Resultado da análise multiplane tridimensional.  



 O resultado confirmou a tendência bidimensional de uma ruptura localizada na região 

convexa e apresenta um fator de segurança de 1,79, ligeiramente maior que o menor fator obtido 

para a seção bidimensional mais crítica. Outra inferência pertinente é que as regiões mais 

homogêneas da barragem, ou seja, próximos a ombreira direta e esquerda da estrutura, apresenta 

coeficientes de segurança com valores bem próximos, alterados apenas com a aproximação das 

regiões mais complexas.   

 Porém, os resultados multiplanes não simularam uma superfície representativa, que 

abrangesse globalmente o problema. O que se obteve foram rupturas locais, de pequena 

profundidade. Isso é decorrente, principalmente, da utilização de menos precisão de cálculo nas 

análises multiplanes, devido ao tempo de processamento caso se queira um resultado mais preciso, 

com maior número de iterações. 

De modo a contornar a questão, optou-se por utilizar a ferramenta apenas para gerar 

direções de ruptura, espaçadas de 45 em 45 metros. Com as coordenadas das direções, que podem 

ser observadas na Figura 18, gerou-se um modelo para cada uma das quinze direções de ruptura 

obtidas, o que possibilitou uma busca mais precisa, em que havia a possibilidade de variações 

maiores dos parâmetros, inclusão de camada fraca e utilização de métodos mais acurados que não 

são disponíveis na abordagem multiplane, adaptando, para cada direção, a melhor busca tendo em 

vista as peculiaridades da região analisada. 

Portanto, é importante observar que as análises multiplanes são extremamente eficientes ao 

indicar uma varredura geral de fatores de segurança, mas trata-se de uma busca mais automática, 

que não apresenta muitas opções para variação dos parâmetros. Já a análise realizada uma a uma, 

permite uma variabilidade que confere resultados mais seguros. 

 

 

Fig. 18 – Direções de ruptura utilizadas para as análises tridimensionais. 

 

O Quadro 4 compila os resultados obtidos e as buscas realizadas para característica dos 

rejeitos drenados apresentados no Quadro 1, trazendo os métodos utilizados na busca, a quantidade 

de colunas ativas, o volume de solo deslocado e, por fim, os fatores de segurança observados nas 15 

direções de ruptura. 

 

 



Quadro 4 – Fatores de Segurança Tridimensionais obtidos para a Barragem de Fundão. 

DIREÇÃO DA 

RUPTURA 

MÉTODO DE 

BUSCA 

TOTAL DE 

COLUNAS ATIVAS 

VOLUME 

TOTAL (m³) 

FATOR DE 

SEGURANÇA 3D  

01 Slope Search 182 13160 2,442 

02 Slope Search 548 224000 2,613 

03 Grid e tangent 1267 1127000 2,884 

04 Grid e tangent 1093 1062000 2,806 

05 Entrada e Saída 891 1091000 2,825 

06 Slope Search 742 893000 2,913 

07 Slope Search 362 103000 2,631 

08 Slope Search 156 38370 2,422 

09 Grid e tangent 201 67030 1,744 

10 Grid e tangent 246 29040 1,767 

11 Entrada e Saída 1481 1196000 2,194 

12 Slope Search 737 209700 2,151 

13 Entrada e Saída 375 68210 2,187 

14 Slope Search 272 73580 2,549 

15 Entrada e Saída 103 26670 2,279 

 

Observa-se que há certa variabilidade na quantidade de colunas ativas para cada direção, 

indicando diferentes tamanhos de superfície de ruptura ao longo de cada região. Quanto aos métodos 

de busca, os mesmos foram escolhidos com base na geometria do local e a cunha de ruptura 

adequada. Na região da ombreira esquerda foi incluso uma camada fraca, representando os rejeitos, 

na cota de 849 metros. Essa camada fraca permite com que o algoritmo entenda que aquela cota é o 

limite para a superfície de ruptura, que vai linear até encontrar a saída da geometria. 

 Quanto ao fator de segurança, uma série de considerações devem ser ponderadas. A 

primeira direção de ruptura estabelecida está localizada na ombreira esquerda, a Figura 19 traz a 

superfície de ruptura crítica da direção 01.  

 

 

Fig. 19 – Superfície de ruptura da direção 01.  



 Sendo essa a seção de contato entre o corpo da barragem e a fundação, com características 

de resistência superior aos demais materiais, é coerente o resultado obtido, na qual se apresenta uma 

cunha de ruptura relativamente pequena e superficial, característica inerente de rejeitos arenosos. O 

fator de segurança tridimensional encontrado para a direção 01, de 2,442, é ligeiramente menor que 

os valores obtidos bidimensionalmente. A explicação para o fato pode estar correlacionada com o 

fato de ser uma região de geometria não muito bem representada bidimensionalmente, na qual há a 

presença de rejeito argiloso arrefecendo a resistência.  

A Figura 20 traz os resultados obtidos por grid and tangent para a direção 03, que retrata a 

região em que de fato houve a ruptura da barragem e na qual observa-se fortemente a influência do 

rejeito com a presença de lama.  

 

 

Fig. 20 – Superfície de ruptura da direção 03. 

 Nesse trecho a superfície de ruptura é limitada pela camada fraca, situada na cota de 849 

metros. Observa-se que o resultado apresentado se refere a um elipsoide com a correlação de raio 

quase igual a 1, abrangendo praticamente toda a área do setback. O fator de segurança encontrado 

foi de 2,884, praticamente igual ao encontrado nas seções abrangidas pela área na análise multiplane. 

A Figura 21 traz a superfície de ruptura da direção 06, localizada na região côncava do recuo.  

 

 

Fig. 21 – Superfície de ruptura da direção 06. 



 Os resultados obtidos para a direção 06 corrobora com o fato de que a distribuição de 

tensões em regiões côncavas tende a ser mais branda que quando direcionadas todas para um único 

ponto, que basicamente é o que ocorre em regiões convexas.  O fator de segurança encontrado, de 

2,913, é cerca de 7,5% maior que o fator de segurança médio das seções transversais presentes nessa 

região na análise bidimensional. 

 As próximas direções de ruptura revelam que no talude entre os cantos côncavo e convexo 

também há um ganho de resistência se comparado ao bidimensional que aos poucos vai diminuindo, 

na medida em que se aproxima do canto convexo. A Figura 22 retrata a superfície de ruptura da 

direção 09, transversal ao convexo da barragem.  

 

 

Fig. 22 - Superfície de ruptura da direção 09. 

A direção de ruptura 09 foi, dentre as 15, a com menor fator de segurança encontrado, um 

índice de 1,744. Esse valor é menor, até mesmo, que o mais baixo encontrado nas análises 

multiplanes. Além do mais, o resultado obtido varia espacialmente em relação ao bidimensional. Na 

etapa anterior, os menores fatores eram encontrados no talude maior, um pouco após a região 

convexa, já tridimensionalmente isso ocorre no eixo do canto convexo, no talude após o recuo. 

O resultado faz sentido quando se analisa sob a ótica tridimensional: trata-se de uma região 

convexa, em que, na parte interna do maciço, há uma tendência de cargas direcionadas pressionando 

para frente a crosta da barragem, além de um acumulo de poropressão na região que diminui a 

resistência por atrito da areia, criando um cenário que possibilita a ocorrência de um material não 

drenado e, portanto, sujeito a liquefação, caso haja alterações bruscas nas condições de 

carregamento.  

É importante dizer que, nessa região a superfície piezométrica estava extremamente 

próxima a superfície do talude. Morgenstern et. al. (2016) indica que na região do recuo havia até 

mesmo afloramento de água em algumas circunstâncias. A presença de areia saturada pode 

possibilitar, como já foi dito, a surgência de um cenário não drenado, que indica uma perda de 

resistência significativa da areia. 

A análise da direção 10, com o fator de segurança de 1,767, corrobora com o fenômeno 

ocorrido na direção 09, pois ambas abrangem regiões próximas e apresentaram fatores de segurança 

semelhantes. A Figura 23 traz a provável superfície de ruptura da direção 12. 

 



 

Fig. 23 – Superfície de ruptura da direção 12. 

Na superfície da direção 12, localizada na região da barragem em que não há a presença de 

camadas de rejeitos ou modificações geométricas, com superfície piezométrica praticamente 

constante, o que se observa é uma ampla superfície de ruptura, com profundidade rasa, característica 

comum de solos em que há predominância de ângulo de atrito para a resistência do material.   

O fator de segurança de 2,151 obtido é cerca de 9,2% maior que a médias dos valores nessa 

região do talude observados na análise bidimensional. Tal resultado reafirma a importância da 

resistência lateral do material, principalmente em solos arenosos, na contribuição da resistência 

global. A Figura 24 traz, por fim, o resultado obtido para a direção 15, a mais próxima da ombreira 

direita.  

 

 

Fig. 24 – Superfície de ruptura da direção 15. 

Como há forte influente do terreno original nessa região, com características de solo muito 

superiores aos do rejeito, observa-se uma pequena superfície local de ruptura, com fator de 

segurança de 2,279, um valor ligeiramente inferior aos obtidos nas análises bidimensionais, mas 

ainda assim muito distantes de uma provável ruptura.  



6 – CONCLUSÃO 

 A Figura 25 permitirá melhor visualização dos resultados obtidos nas duas últimas etapas 

de obtenção de resultados. Ela apresenta um comparativo entre os fatores de segurança 

tridimensionais e a análise multiplane com busca path search. 

 
Fig. 25 – Comparação entre fatores de segurança bidimensionais multiplane path search e 

tridimensionais.  

Ora, há regiões em que existem fatores de segurança tridimensionais menores que os 

bidimensionais. Nas ombreiras e na parte convexa da barragem, isso se mostra de maneira clara. 

Lam (1993) Chen e Chameau (1982) e diversos outros atores afirma que, usualmente, espera-se 

fatores de segurança maiores para uma análise tridimensional que para sua correspondente 

bidimensional. 

O estudo de caso escolhido serve, então, para afirmar que apesar de não usual, a situações 

em campo que requerem uma análise tridimensional, seja pela variabilidade dos materiais, 

complexidade da geometria, peculiaridades nas condições de drenagem e diversos outros fatores que 

por ventura possam interferir na resistência do material.  

Observa-se também que regiões convexas carecem de especial atenção, pois o acumulo de 

poropressão e a distribuição de tensões geram baixos fatores de segurança, característica que se 

acentua ainda mais em uma abordagem tridimensional. Já para as regiões de geometria sem grandes 

peculiaridades e com condições de drenagem adequadas, os fatores de segurança tridimensionais 

apresentam-se de maneira superior aos bidimensionais, a uma taxa que varia de 7 a 10%. 

Por fim, é importante frisar que a Engenharia deve entender a necessidade de se trabalhar 

com modelos tridimensionais. Os recursos computacionais atuais são mais que suficientes para 

análises mais precisas e com bem menos tempo que se gastava há alguns anos. Os estudos realizados 

na Barragem de Fundão indicaram como menor fator bidimensional 1,76, já tridimensionalmente, 

obteve-se 1,744, em situações drenadas. O resultado ligeiramente menor deve ser suficiente para 

alertar que muitas pesquisas e investigações atualmente realizadas não apresentam seu valor mais 

crítico, sujeitando a sociedade à danos imensuráveis como o ocorrido em Mariana.  
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