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Esse trabalho tem como objetivo mostrar simulações bidimensionais (2D) e tridimensionais 
(3D) do método geofísico de eletrorresistividade de rejeitos em barragem homogênea através 
do método de elementos finitos. Uma barragem é uma estrutura utilizada por mineradoras para 
reter os resíduos sólidos e água dos processos de beneficiamento de minério. Essas estruturas 
precisam ser constantemente monitoradas devido a preservação do meio ambiente do entorno 
e proteção a vidas humanas. Os métodos indiretos como, geofísicos, são frequentemente 
empregados para monitorar as barragens, sendo o mais utilizado a Eletrorresistividade (ER). 
Esse é um método de investigação geofísica, não destrutivo que consiste na injeção de 
corrente elétrica na subsuperfície e de medida de diferença de potencial elétrico, resultante da 
interação da corrente com o meio. A modelagem 2D e 3D permite a elaboração de modelos 
sintéticos e a resposta gerada, simulando-se levantamentos hipotéticos com a utilização de 
diversos arranjos e espaçamento entre eletrodos. Ruídos gaussianos, definidos em termos de 
porcentagens, podem ser introduzidos na resposta calculada a partir do modelo, simulando 
situações reais de campo. Um modelo estrutural estudado é uma simplificação da realidade, 
portanto construímos modelos com fluxos de rejeitos dentro das barragens de forma simples a 
compreender melhor os resultados desses para uma situação real. O modelo da barragem 
utilizado na simulação é do tipo terra homogênea, apresentando 12 metros de espessura 
preenchida de argila-arenosa (1-100 ohm/m), sob uma camada de silte argiloso (60 ohm/m) 
com 5 m de espessura e pôr fim a rocha sã (1.000 ohm/m). No centro do modelo há presença 
de um resíduo (água) apresentando resistividade 15 ohm/m.Para a modelagem, foram 
simulados 312 m de dados geofísicos distribuídos em três linhas de sobre o modelo da 
barragem, paralelamente na crista e transversal ao maior alongamento do corpo da barragem. 
Cada linha foi executada com 104 metros de comprimento, constando 53 eletrodos espaçados 
entre si a cada 3m. Os arranjos utilizados foram, Dipolo-Dipolo e Wenner. Várias simulações 
forem feitas usando os programas RES2DMOD e RES3DMOD, além do programa para a 
inversão dos dados RES2DINV, para estudar as mudanças de resolução e fornecer 
confiabilidade no uso do arranjo dipolo-dipolo. O método das diferenças finitas basicamente faz 
cálculo do potencial em vários nós da malha retangular. A ideia principal da simulação na 
modelagem foi observar o comportamento da resistividade dos componentes da barragem 
conforme ocorria infiltração de elementos externos. Com este estudo foi possível observar a 
queda da resistividade do meio na medida que ocorria infiltração de um elemento de 
resistividade mais baixa que a barragem. 
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