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Nota

As informações apresentadas neste capítulo foram integralmente obtidas 

no relatório divulgado no site da Vale S.A. em dezembro de 2019, intitulado 

“Report of the Expert Panel on the Technical Causes of Failure of Feijão Dam I”, 

aqui referido simplesmente como “Relatório do Painel”. Esse Relatório, cujo 

texto principal (em inglês) possui 81 páginas, é seguido pelos Apêndices A 

até J, listados na Figura 2.103, com detalhes da história da construção, dos 

ensaios geotécnicos, da instrumentação, assim como plantas e seções em 

diversas etapas, um estudo sísmico e um glossário. Embora o site ofereça 

uma tradução para o português do Relatório do Painel, preferiu-se usar aqui 

a versão em inglês devido a deficiências encontradas na tradução.

1. Descrição da barragem

A barragem 1 da Mina de Ferro do Córrego do Feijão, da Vale, se situava a 

cerca de 6 km a leste da cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, 

como mostra a Figura 2.104 (A), e destinava-se à acumulação de rejeitos. A 

Figura 2.104 (B) mostra as unidades que existiam a jusante, mais próximas 

da barragem 1, a saber: a barragem VI, que acumulava água, um pátio de 

estocagem de minério e o restaurante (cantina), os quais foram atingidos 

pela onda de lama que se seguiu à ruptura.

A barragem era do tipo alteado para montante. O dique de partida e os diques de 

alteamento foram construídos em etapas, com solos selecionados compactados. 

Os alteamentos eram promovidos com rejeito da mineração lançado 

hidraulicamente (a maioria, a partir de montante). A Figura 2.105 apresenta, em 

seção e em tabela, as etapas de construção e os alteamentos da Barragem 1. Ao 

todo foram 15 etapas de construção e 10 alteamentos entre 1976 e 2013. A partir 

de julho de 2016 cessou o lançamento de rejeitos no reservatório.
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Figura 2.103 - Lista dos apêndices do Relatório do Painel 

Figura 2.104 - (A) - Localização da barragem 1;  
(B) - Unidades próximas à barragem 1 (Relatório do Painel)
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Figura 2.105 - Seção e etapas de alteamento da barragem 1 (Com base no Apêndice A do Relatório do Painel)
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Em 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 sofreu uma ruptura abrupta e com 

movimentos rápidos, causando desastrosas consequências. A Figura 2.106 

mostra o perímetro do movimento (tal como observado em imagem de satélite 

tomada em 31 de janeiro de 2019). Nesta figura podem ser vistas, também, as 

posições e ângulos de visão de duas câmeras que filmaram a ruptura.

As águas superficiais que incidiam no reservatório (emanadas de chuvas 

e de córregos afluentes, bem como as águas sobrenadantes do rejeito 

lançado) formavam um lago, de onde vertiam em torres de decantação 

e eram canalizadas para a barragem IV. A Figura 2.106 mostra a posição 

desses elementos de controle das águas. Depois de cessado o lançamento 

de rejeitos, a partir de julho de 2016, foram instalados dois sistemas de 

bombas e tubulações para auxiliar no esgotamento das águas. Esses 

sistemas nem sempre estiveram em condições de funcionamento.

Figura 2.106 - Posição das câmeras, do perímetro do movimento e do sistema de 
controle das águas superficiais (torres de decantação e canal para a barragem IV)
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3. Características dos rejeitos

Ao longo dos anos de operação foram realizados diversos programas 

de prospecção geotécnica na barragem 1 e em seu reservatório, cujos 

resultados estão detalhadamente descritos no Apêndice B do Relatório do 

Painel. A título de ilustração estão mostrados, na Figura 2.107, resultados 

de ensaios de caracterização geotécnica dos rejeitos e dos aterros.

Na Figura 2.108 estão indicadas as principais seções utilizadas nos estudos 

do Relatório do Painel e as posições das verticais de CPTU (piezocone) 

realizadas antes da ruptura. 

A distribuição das camadas finas e grossas de rejeito em seção definida 

no Relatório do Painel (com base em ensaios, imagens e uma dose de 

imaginação) está mostrada na Figura 2.109. 
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Figura 2.107 - Ensaios de caracterização dos rejeitos acumulados no reservatório da barragem 1 
(Apêndice B do Relatório do Painel)
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Figura 2.108 - Posição  
das verticais de piezocone 
realizadas antes da ruptura

Figura 2.109 - Distribuição 
das camadas de rejeito  
na Seção (Apêndice G  
do Relatório do Painel)
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4. Descrição da ruptura

Às 12 horas e 28 minutos de 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 sofreu uma 

ruptura abrupta e catastrófica. A ruptura se desenvolveu muito rapidamente, 

gerando uma corrida de lama (mudflow) que atingiu o pé da barragem IV, a 

usina de processamento, o pátio de estocagem e o restaurante (ver posições 

na Figura 2.104). A massa continuou se movendo, destruiu casas, hotéis, 

estradas e pontes e chegou ao rio Paraopeba nas proximidades da cidade 

de Brumadinho. No momento da ruptura, a barragem tinha cerca de 80 m 

de altura e 700 m de comprimento de crista.

Um aspecto único da ruptura é que ela foi filmada por duas câmeras que 

capturaram os momentos em que o movimento ocorreu (ver posição e 

faixa de visada das câmeras na Figura 2.106). A câmera 1 (CAM 1) estava 

localizada a montante e visava o talude de jusante da barragem 1. A outra 

câmera (CAM 2) estava localizada a montante e visava parte do reservatório 

e a crista da barragem. Os filmes foram detalhadamente analisados no 

Apêndice D do Relatório do Painel. Apenas os principais aspectos dessas 

análises estão mencionados no que se segue. Imagens tomadas desde 

jusante antes, durante e depois da ruptura estão na Figura 2.110.

O início das deformações e o progresso até a ruptura foram observados em 

análise de imagem por imagem do filme da câmera 1. O movimento começou 

por recalque na parte central da crista, que se estendeu por cerca de 80% da 

barragem. Exatos 0,2 segundos depois, houve um embarrigamento acima 

do pé da barragem a cerca de um terço da largura a contar da ombreira 

esquerda. O recalque da crista e o embarrigamento continuaram a se 

desenvolver rapidamente, sem nenhuma deformação observável no pé da 

barragem. Dos primeiros sinais até a generalização da ruptura transcorreram 

apenas 2,4 segundos, como indicado na Figura 2.111.
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Figura 2.110 - Imagens da câmera 
1 desde jusante tomadas antes (A), 
durante (B) e depois (C) da ruptura 
(Relatório do Painel)
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Figura 2.111 - Imagem por imagem do filme da câmera 1: (A) ao primeiro sinal de movimento (0,0 seg; (B) início do 
embarrigamento da face (0,2 seg); (C) generalização da ruptura (2,4 seg) (Relatório do Painel, 2019)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
B-1

MG

5. Estudos de suscetibilidade à liquefação

Em sua tese de mestrado, Pirete (2010) apresentou estudo de suscetibilidade 

à liquefação com base em ensaios de campo de 2005 (ver posição na Figura 
2.108). Utilizando o método de Olson e Stark (2003), a tese distinguiu, na 

Seção S2 (ver posição na Figura 2.106), nove camadas, como mostra a 

Figura 2.112 (A). Nesta figura está indicada a zona com maior incidência 

de solo suscetível à liquefação (camadas 6, 7 e 8), a qual se situa abaixo do 

plateau da elevação 898,50 m (Etapa 8) e dos primeiros alteamentos acima 

dela (Etapas 9 e 10), ver Figura 2.105.

Um segundo estudo da suscetibilidade à liquefação, baseado no método 

de Robertson (2010) e utilizando os resultados dos piezocones de 2005 e 

2016, está resumido na Figura 2.112 (B), para a mesma seção S2. Como se 

pode ver, a zona de mais ampla incidência de solo suscetível à liquefação é 

semelhante à do estudo de Pirete (2010).

O Relatório do Painel, por considerar que a filmagem da ruptura e o fluxo que 

se seguiu a ela são evidências cabais de liquefação da massa rompida, optou 

por não apresentar estudo convencional de suscetibilidade à liquefação.

6. Monitoramento

Instrumentação 

Havia cerca de 100 instrumentos de monitoramento de piezometria 

(piezômetros e medidores de nível de água) cuja posição está indicada 

na Figura 2.113. Também indicadas nessa figura estão as posições em 

que eram realizadas as medições de vazão. Na Figura 2.114 estão as 

posições dos instrumentos destinados à medição de deslocamentos 

(marcos topográficos, MT, e inclinômetros, INC). Com leituras aproveitáveis 

(conforme o Relatório do Painel), haviam sete marcos ao longo da crista da 

Etapa 14, na parte alta (MT 01 a MT 07), e dois inclinômetros (INC 1 e INC 

2) posicionados logo acima da plataforma da elevação 898,50 m (Etapa 8).
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Figura 2.112 -  
Zonas suscetíveis à 
liquefação na Seção S2: 
(A) Pirete (2010),  
(B) Segundo estudo 
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Figura 2.113 - Planta  
da instrumentação  
(exceto inclinômetros)  
(21 de julho de 2018 - Posições dos 
instrumentos, Relatório do Painel)

Figura 2.114 - Posição dos marcos 
superficiais e inclinômetros (21 de 
julho de 2018, Relatório do Painel) 
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Piezometria 

O Relatório do Painel fez estudos estatísticos das leituras dos piezômetros e 

medidores de nível de água no período de janeiro de 2016 até o momento 

da ruptura, cujos resultados finais estão apresentados na Figura 2.115 e na 

Figura 2.116, cabendo destacar que: 

(a) na parte alta (acima da elevação 900,00 m) ocorreu uma queda 

praticamente contínua da ordem de 1,4 m nesse período (ver Figura 2.115);

(b) na parte baixa (abaixo da elevação 900,00 m) também ocorreu queda 

persistente, porém menor, da ordem de 0,40 m (ver Figura 2.116).

Exemplos de MNAs e PZs, com e sem queda e respectiva localização, estão 

apresentados na Figura 2.117 e na Figura 2.118.i

Figura 2.115 - Declínio gradual da piezometria na parte alta (acima de 900 m)  
da barragem 1 (Apêndice G do Relatório do Painel)

Figura 2.116 - Declínio gradual da piezometria na parte baixa (abaixo de 900 m) 
da barragem 1 (Apêndice C do Relatório do Painel)
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Figura 2.117 - Medidores de nível de água sem e com queda do nível freático (Apêndice C do Relatório do Painel)
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Figura 2.118 - Piezômetros sem e com queda do nível freático (Apêndice C do Relatório do Painel)
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• Deslocamentos observados com marcos superficiais 

Na Figura 2.119 estão os dados interpretados dos deslocamentos verticais 

do marco superficial MT 04 (antes denominado MP 4, substituído por outro, 

na mesma posição, no final de 2016). Os recalques aumentaram cerca de 

30 cm, entre agosto de 2011 (quando da primeira leitura) e o final de 2014. 

Em seguida, se observa uma subida da ordem de 5 cm até julho de 2016 

(quando cessou o lançamento de rejeitos no reservatório). Daí em diante, 

os recalques se estabilizaram (variando 1 cm, para mais e para menos, até 

12 de dezembro de 2018 (última leitura)).

As leituras dos dois inclinômetros foram descontínuas e sujeitas a 

imprecisões, de forma que pouco contribuíram para informações sobre os 

deslocamentos horizontais ocorridos, podendo-se registrar, apenas, que 

não foram observados deslocamentos significativos. 

• Radar terrestre 

Houve acompanhamento com radar terrestre, posicionado perto da câmera 1 

para rastrear o talude de jusante da barragem, mas este não ofereceu resultados 

confiáveis. No entender do Relatório do Painel (página 36, em tradução livre): 

“Sob as condições existentes no local, tais como superfícies vegetadas, clima 

úmido e sistemas de operação e processamento, o radar terrestre não foi capaz 

de detectar deformações lentas e pequenas na barragem”.

• Deslocamentos observados com satélites 

Na Figura 2.120 estão os deslocamentos na parte central da crista da 

barragem, obtidos a partir do Terra SAR-X da Airbus, reportados em 

depoimento à CPI da Câmara dos Deputados. Foi observado deslocamento 

da ordem de 2 cm entre 8 de fevereiro de 2018 e 15 de janeiro de 2019. Na 

Figura 2.121 estão deslocamentos superficiais em uma seção (CD, cuja 

posição está indicada na mesma figura), reportados no Relatório do Painel, 

obtidos a partir do mesmo satélite, ao longo do ano que precedeu a ruptura.
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Figura 2.119 - Deslocamentos verticais interpretados no MT 04 (baseado em dados do Apêndice C do Relatório do Painel)
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Figura 2.120 - Deslocamentos no ponto destacado obtidos de satélite 
(TerraSAR-X da Airbus) (De depoimento prestado à CPI da Câmara dos 
Deputados, 2019)

Figura 2.121 - 
Deslocamentos na seção 
CD obtidos de satélite 
(TerraSAR-X da Airbus) 
(Baseado em figuras do 
Apêndice D do Relatório 
do Painel)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
B-1

MG

7. Possíveis causas da ruptura: gatilhos

O Relatório do Painel (páginas 71 e 72) identificou diversos possíveis agentes 
que poderiam ter causado a ruptura (os chamados “gatilhos”). Como 
explicado a seguir, alguns foram imediatamente descartados com base 
nas evidências disponíveis. Outros vieram a ser descartados após estudos. 
Finalmente, dois dos gatilhos aventados foram considerados relevantes.
Como a barragem rompeu abruptamente sem apresentar sinais antes 
da ruptura, o Relatório do Painel considerou que o gatilho pode ter sido 
relativamente pequeno. 
O modelo computacional utilizado nas análises (brevemente descritas adiante) 
foi montado, nos termos utilizados pelo Relatório do Painel (página 73), “de 

forma a representar as condições na barragem antes da ruptura, levando em 

conta todas as informações disponíveis sobre acamamento, variabilidade 

dos solos, pressões na água e parâmetros dos materiais, assim como eventos 

ocorridos na barragem 1 que não causaram instabilidade”. Assim, o Relatório do 
Painel acredita que foi possível avaliar e identificar os gatilhos mais prováveis. 

• Gatilhos liminarmente descartados

Alguns dos gatilhos aventados foram liminarmente descartados pelo 
Relatório do Painel, a saber:

• Carregamento rápido  
(construção de barragem ou lançamento de rejeitos)

Não houve alteamento depois de 2013 e o lançamento de resíduos cessou 
em julho de 2016.

• Solicitação cíclica (sismos e detonações)

Sismógrafos não registraram solicitações cíclicas relevantes por ocasião da 
ruptura. 

• Fadiga por carregamento repetido (detonações nas vizinhanças)

Sismógrafos indicaram que as deformações induzidas pelas vibrações 
causadas pelas detonações em minas próximas não seriam suficientes para 
causar a ruptura nos rejeitos (Relatório do Painel, página 72).

• Subida do nível de água dentro da barragem

Os níveis de água estavam descendo, como mostrado acima (Figuras 2.116 
a 2.118).

• Deformação na fundação

Deformações superficiais medidas com satélite (ver Figura 2.121) indicaram 
deslocamentos pequenos e lentos, na crista e na face da barragem no ano que 
antecedeu a ruptura, que não se coadunam com a ocorrência de movimentos 
concentrados em camadas específicas, nem na fundação da barragem.

• Presença de camadas fracas na fundação

Ensaios e sondagens realizados pelo Relatório do Painel depois da ruptura 
mostraram que não existiam camadas fracas ou sujeitas a perda de 
resistência na fundação.

• Erosão interna (piping)

Nenhuma evidência de erosão interna ou piping foi observada quando da 

ruptura.
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• Gatilhos descartados com base em estudos

Outros possíveis gatilhos foram considerados pelo Relatório do Painel como 

merecedores de exame mais apurado, os quais, após estudos (ver resumo 

na página 74 do Relatório do Painel), também foram descartados, como 

está explicado a seguir.

• Ação humana (perfuração de DHPs)

O Relatório do Painel realizou estudo sobre o DHP 15 (dreno horizontal 

profundo) que sofreu anomalias em 11 de junho de 2018, quando estava 

em instalação atravessando o dique de partida no pé da parte central da 

barragem. Foi simulada uma pressão de 600 a 1000 kPa no fundo de DHP. 

Esse estudo concluiu que não houve propagação da liquefação.

• Ação humana: sondagens

O Relatório do Painel realizou estudo sobre a sondagem B1-SM-13, que estava 

em execução no dia da ruptura na parte central da crista do oitavo alteamento 

da barragem (ver Figura 2.105). Segundo o que o Relatório do Painel conseguiu 

apurar, essa sondagem, realizada por equipamento rotativo com recirculação 

de água e com revestimento abaixo do nível de água, foi iniciada em 21 de 

janeiro de 2019 e, no dia anterior à ruptura, tinha se aprofundado até 65,5 m. 

No dia da ruptura, o Relatório do Painel especula que o furo tivesse avançado 

até uma profundidade da ordem de 80 m (e, portanto, teria atingido o terreno 

natural). No estudo do Relatório do Painel foi considerado como liquefeito 

um cilindro com 1 m de raio em volta da sondagem. Aqui, também, o estudo 

indicou que não haveria propagação da liquefação.

• Perda de resistência localizada por infiltração das surgências

Após a ruptura foram observadas surgências em cinco locais, indicados na 

Figura 2.122 (A), com vazão total da ordem de 10 a 12 m3/hora, medida, 

precariamente, nos nove pontos indicados na Figura 2.122 (A). Conforme 

o Relatório do Painel (página 75), na montagem do modelo de análise foi 

considerado um cenário de fluxo de entrada de água do terreno com efeito 

local (um raio de 50 m em volta das surgência). Nessa faixa foi simulada 

uma perda de resistência não drenada nos rejeitos. Esse cenário causou 

deformações significativas que não se coadunavam com o que foi observado 

nos vídeos e não resultou em ruptura da barragem. Assim, o fluxo de entrada 

de água das surgências não foi considerado como um gatilho aceitável. 

Com base nesses três estudos, o Relatório do Painel descartou a ação 

humana e a infiltração de surgências como possíveis gatilhos de liquefação.

• Gatilhos considerados relevantes

Ao cabo dos estudos, os seguintes dois gatilhos foram considerados como 

relevantes:

• Perda de sucção no solo acima do freático (infiltração de água 
de chuva)

Simulada em análises de estabilidade através de reduções de resistência de 

5, 10 e 15 kPa acima do freático.

• Fluência interna ou creep (deformação sob carga constante)
Deformações por creep de ensaios de laboratório foram introduzidas nos 

modelos.
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Figura 2.122 - Surgências observadas depois da ruptura: (A) Localização (Relatório do Painel, Apêndice G, página 35);  
(B) Pontos de medição de vazão (Relatório do Painel, Apêndice E, página 90)
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8.  Análises de estabilidade, de percolação e de 
deformações

O Relatório do Painel realizou uma grande quantidade de análises de 

estabilidade, de percolação e de deformação cujos resultados estão 

explicados e apresentados em seus Apêndices F, G e H. Neste capítulo serão 

abordadas as análises consideradas mais relevantes para o entendimento e 

avaliação das conclusões do documento .

• Análises de estabilidade 

As análises de estabilidade do Relatório do Painel obtiveram coeficientes 

ou fatores de segurança (FS) para três seções representativas, utilizando 

procedimento numérico, no âmbito do programa FLAC, com redução 

gradativa dos parâmetros de resistência (SRF, Strength Reduction Factor). 

Foi utilizada a superfície freática obtida nas análises de percolação e foi 

suposta uma ruptura não drenada com valor de Su/σ’V igual a 0,37 para 

toda a massa de rejeito.

Os resultados das principais análises para a Seção 2-2’ estão mostrados na 

Figura 2.123. A localização das seções estudadas pelo Relatório do Painel 

está indicada na Figura 2.124. Foram consideradas três superfícies de ruptura 

típicas: uma se estendendo da crista até o pé, outra partindo do plateau e 

saindo no pé e, uma terceira, com início na crista e saindo no plateau. Foram 

obtidos valores de FS de 1,6 para as superfícies que envolveram maior altura 

(que são mais compatíveis com o que se vê no filme). Para a superfície de 

ruptura restrita à parte baixa (que não corresponde ao ocorrido) foi obtido 

um coeficiente de segurança igual a 1,2.

Apesar dos coeficientes de segurança acima de 1 para superfícies 

compatíveis com o que se observou, a ruptura ocorreu. 

O Relatório do Painel atribuiu esse fato à ruptura progressiva associada 

à fragilidade dos rejeitos, nos seguintes termos (Apêndice H, página 13): 

“se as áreas mais solicitadas do talude da barragem começassem a perder 

resistência, elas causariam a desestabilização da barragem toda por ruptura 

progressiva”. E, em seguida, “uma pequena redução na resistência ao 

cisalhamento seria suficiente para iniciar o processo de ruptura progressiva 

e causar a ruptura”. E, finalmente: “embora o FS usando resistência de pico 

seja 1,5, o coeficiente de segurança era, na realidade, igual a 1, devido à alta 

fragilidade (brittleness, em Inglês) e à pequena resistência após a liquefação”.

O Relatório do Painel apresentou análises de tensões com a distribuição do 

parâmetro MIR “relação de instabilidade mobilizada” (Mobilized Instability 

Ratio), dado por η /Mtc, onde η é a tensão de desvio (q) dividida pela tensão 

efetiva média (p’), e Mtc, é o valor de η no estado crítico. Quanto maior o 

valor de MIR, mais suscetível fica o rejeito fofo a desenvolver comportamento 

não drenado frágil. Como se vê na Figura 2.125, a região envolvida no 

movimento de massa apresenta valores elevados de MIR.
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Figura 2.123 - Análises de 
estabilidade: (A) Crista ao pé; 

(B) Crista ao plateau;  

(C) Plateau ao pé (Apêndice H  
do Relatório do Painel)
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Figura 2.124 - Localização 
das seções utilizadas nas 
análises (Apêndice F do 
Relatório do Painel)

Figura 2.125 - Seção 2 - 2’ - 
Valores de MIR, relação de 
instabilidade mobilizada Seção 
2-2’ com superfície freática 
obtida nas análises de percolação 
e Su/σ’v = 0,37. (Relatório do 
Painel, Apêndice H, página 29)
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• Análises de percolação

As análises de fluxo de água do Relatório do Painel levaram em consideração 

as condições de contorno indicadas esquematicamente na Figura 2.126 e 

adotaram valores de permeabilidade baseados nos resultados de ensaios 

de campo e laboratório. O modelo foi ajustado levando em conta a 

anisotropia. Superfícies freáticas e redes de fluxo foram determinadas, para 

diversos momentos, nas seções indicadas na Figura 2.124. Nas análises 

de estabilidade foram utilizadas as condições piezométricas obtidas nas 

análises de percolação, as quais se mostraram, após ajustes no modelo, 

semelhantes às observadas com a instrumentação (PZs e INAs) e com os 

ensaios CPTu, como evidenciado na Figura 2.127. 

Figura 2.126 - Condições de contorno das análises de percolação (Seção esquemática) (Relatório do Painel, 
Apêndice G, página 32)

Figura 2.127 - Comparação entre elevações 
piezométricas calculadas e observadas na Seção 
2 - 2’ (Relatório do Painel, Apêndice G, página 52)
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• Análises de deformações

As análises de deformações e deslocamentos do Relatório do Painel 

abrangeram diversos aspectos. Um deles foi a simulação da construção da 

barragem etapa por etapa até a época da ruptura. Na Figura 2.128 estão os 

deslocamentos horizontais calculados para a Seção 2-2’. É interessante notar 

que a zona com maiores deslocamentos horizontais coincide (razoavelmente) 

com a região mais suscetível à liquefação (ver Figura 2.112). 

Figura 2.128 - Deslocamentos horizontais totais desenvolvidos durante a construção - Seção 2 - 2’ (Página 31 do Apêndice H do Relatório do Painel)
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9. Diagnóstico do Relatório do Painel e comentários

O Relatório do Painel (página 77) concluiu que a barragem tinha condições 

precárias de segurança desde o início e que a ruptura foi causada por uma 

combinação de deformações de carregamento e deformações lentas (creep, 

que estaria em andamento) com uma pequena redução de resistência na zona 

não saturada (causada pela infiltração da água da chuva acumulada desde o 

fim da deposição de rejeitos, incluindo as chuvas intensas no final de 2018).

O Relatório do Painel aponta circunstâncias do projeto e da construção da 

barragem que contribuíram para que sua estabilidade fosse precária, tais como: 

a falta de drenagem no dique de partida, o talude mais íngreme do que o usual, 

o alto peso dos rejeitos, as ocasionais ocupações por água de toda a superfície 

do reservatório (que permitiram acúmulo de material mais fino próximo à crista). 

Em termos simples, a ruptura pode ser atribuída à ocorrência de uma liquefação 

estática causada por deslocamentos horizontais excessivos (ver Figura 2.128) no 

trecho em que o rejeito era mais suscetível à liquefação (ver Figura 2.112).

Comentários

Creep
O Relatório do Painel parece ter interpretado como fluência lenta (creep) 

os deslocamentos superficiais observados (ver Figuras 2.120 e 2.121) 

no período que antecedeu a ruptura. No entanto, é de se considerar que 

estava em curso uma diminuição da piezometria (os níveis piezométricos 

desceram cerca de 0,4 m no ano que precedeu a ruptura), tanto na parte 

alta, como na parte baixa, como se pode ver na Figura 2.115 e na Figura 

2.116. Assim, é razoável supor que essas deformações foram causadas por 

aumento da pressão efetiva sob carga constante.

Cimentação
O Relatório do Painel encontrou evidências de que o rejeito possuía 

cimentação. Um exemplo, com base em imagens de Microscópio Eletrônico 

de Varredura (MEV), está mostrado na Figura 2.129. Ensaios de laboratório 

em corpos de prova de solo intacto e amolgado, realizados ao longo dos 

anos de construção da barragem, não oferecem indícios de cimentação, 

como indicam os resultados mostrados na Figura 2.130. Esses dados são 

de ensaios triaxiais com adensamento isotrópico seguido de cisalhamento 

não drenado, obtidos na Tabela 5.2 do Apêndice E do Relatório do Painel. 

O ângulo de atrito efetivo obtido foi maior para as amostras intactas (33o) 

do que para as amostras moldadas (28,5o). Já a coesão efetiva (que, 

em princípio, deveria refletir a cimentação arguida pelo Relatório do 

Painel) foi praticamente igual nos dois casos: os corpos de prova intactos 

apresentaram coesão de 8,2 kPa, ao passo que os ensaios em amostras 

moldadas mostraram coesão de 11,4 kPa.

Su/σ’V = 0,37

O Relatório do Painel adotou um valor de Su/σ’V igual a 0,37 em toda a massa 

de rejeitos, como discutido acima. Considerando a ruptura progressiva, 

advogada pelo Relatório do Painel, a resistência média representativa no 

momento da ruptura foi menor do que essa. Segundo o Relatório do Painel 

(página 70), estudos anteriores apontavam FS próximo de 1 para Su/σ’V = 

0,26. Um FS igual a 1 é obtido para Su/σ’V entre = 0,22 e 0,24. 
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Figura 2.129 - Evidência de cimentação apresentada pelo Relatório do Painel, página 52 Figura 2.130 - Ensaios TXCIU cujos resultados foram tabelados no Relatório 
do Painel (Interpretação própria dos dados contidos na tabela 5.2 do 
Apêndice E páginas 157 e 158)
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