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RESUMO 
 

A execução de obras geotécnicas em solos compressíveis é um grande desafio, considerando 

os baixos valores de resistência ao cisalhamento, a alta compressibilidade e o elevado tempo de 

adensamento destes materiais. Assim como observado para os solos naturais, os rejeitos 

também passam pelo processo de adensamento e, geralmente, os rejeitos finos, por 

apresentarem baixa permeabilidade, passam pelo processo de adensamento de forma lenta e 

gradual, podendo ser comparados aos solos compressíveis naturais. Atualmente, levando-se em 

consideração os grandes volumes de rejeitos gerados e as restrições existentes para a 

implantação e/ou ampliação de barragens, assim como, a necessidade de fechamento de 

algumas estruturas existentes, a técnica de desaguamento de rejeitos a partir do processo de 

filtragem e a sua disposição sob a forma de empilhamento tem sido amplamente estudada e tem 

se mostrado como uma tendência dentro dos empreendimentos minerários. Um grande desafio 

que vem sendo avaliado é a disposição dos rejeitos filtrados sobre os reservatórios das barragens 

de rejeitos existentes, ou seja, sob solos pouco consistentes, inconsolidados e com baixa 

capacidade de suporte, sendo uma solução para o aproveitamento volumétrico destas estruturas, 

bem como para os projetos de fechamento. Este trabalho apresenta um estudo de caso de um 

projeto de fechamento e cobertura de uma barragem de rejeitos de ouro, por meio da disposição 

de rejeito desaguado sobre o reservatório atual, sob a forma de aterro compactado. Para a 

aceleração dos recalques por adensamento do material depositado no reservatório e, 

consequentemente, do seu ganho de resistência, foram dimensionados drenos sintéticos 

verticais (PVD - Prefabricated vertical drain), ou geocompostos drenantes, a serem instalados 

em malhas quadradas ao longo de todo reservatório. O trabalho também contempla a 

especificação da instrumentação geotécnica para monitoramento do comportamento do rejeito 

frente ao lançamento do rejeito filtrado no que se refere à dissipação de excessos de poropressão 

e ocorrência de recalques. Por meio do software GeoSlope, foram realizadas análises de 

estabilidade e de tensão x deformação do reservatório, considerando as características de 

implantação do projeto. Os estudos geotécnicos apresentaram fatores de segurança satisfatórios 

e mostraram a eficiência do PVD no que diz respeito à aceleração dos recalques e à dissipação 

das poropressões. 

 

Palavras Chave: solos compressíveis; adensamento de rejeitos; drenos sintéticos verticais; 

geocompostos drenantes; aceleração dos recalques.  



  

vi 
 

ABSTRACT 
 

Geotechnical work execution in compressible soils is a big challenge, considering the low 

values of shear strength, the high compressibility and the long densification process time of 

these materials. As observed for natural soils, the tailings also go through the densification 

process and, generally, the fine tailings, due to their low permeability, go through the 

densification process slowly and gradually, and can be compared to natural compressible soils. 

Currently, considering the large volumes of tailings generated and the existing restrictions for 

the implementation and/or expansion of dams, as well as the need to close some existing 

structures, the tailings dewatering technique from the process of filtering and its arrangement 

in the form of stacking has been widely studied and has been shown to be a trend within mining 

ventures. A major challenge that has been evaluated is the disposal of filtered tailings on the 

reservoirs of existing tailings dams, that is, under inconsistent, unconsolidated soils with low 

support capacity, being a solution for the volumetric use of these structures, as well as for 

closing projects. This work presents a case study of a closing and covering project of a gold 

tailings dam, through the disposal of dewatered tailings over the current reservoir, in compacted 

landfill form. For the acceleration of settlements due to the densification of the material 

deposited in the reservoir and, consequently, of its resistance gain, vertical wick drains or 

prefabricated vertical drain (PVD), were designed to be installed in square meshes throughout 

the entire reservoir. The work also includes the specification of geotechnical instrumentation 

for monitoring the behavior of the tailings against the release of filtered tailings with regard to 

the dissipation of excess pore pressure and the occurrence of settlement. Through the GeoSlope 

software, stability and stress x strain analyzes of the reservoir were performed, considering the 

characteristics of the project's implementation. The geotechnical studies showed satisfactory 

safety factors and showed the efficiency of the wickdrains with regard to the acceleration of 

settlements and the dissipation of pore pressures. 

 

Keywords: compressible soils; tailings consolidation; wick drains; prefabricated vertical drain; 
acceleration of settlements. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A execução de obras geotécnicas em solos compressíveis é um grande desafio, considerando 

os baixos valores de resistência ao cisalhamento destes materiais e a sua elevada 

compressibilidade. Quando carregados, os solos compressíveis apresentam elevado tempo de 

adensamento, resultando em problemas associados à instabilidade geotécnica e à presença de 

deformações excessivas, tanto verticalmente (recalques) quanto horizontalmente. 

 

Assim como observado para os solos naturais, os rejeitos resultantes do processo de 

beneficiamento de minério, após lançados nos reservatórios das barragens de contenção, 

também passam pelo processo de adensamento. No geral, os rejeitos finos apresentam baixa 

permeabilidade e o processo de adensamento, associado ao aumento da resistência do material, 

ocorre de forma gradual e lenta, podendo ser comparados aos solos compressíveis naturais.   

 

Normalmente, observa-se que os rejeitos dispostos nos reservatórios apresentam maiores 

resistências nas camadas mais superficiais, em função do processo de ressecamento, e nas 

camadas mais profundas, devido ao efeito do peso próprio no processo de adensamento. Nas 

camadas intermediárias observam-se materiais menos resistentes, os quais não sofrem efeito de 

ressecamento e cujo adensamento por peso próprio ocorre em menor magnitude. 

 

Segundo Policarpo et al. (2019), no cenário atual da mineração, nota-se um avanço dos estudos 

sobre novas técnicas de disposição de rejeitos, bem como o aumento da necessidade de 

fechamento de barragens de disposição existentes.  

 

Atualmente, levando-se em consideração os grandes volumes de rejeitos gerados e as restrições 

existentes para a implantação e/ou ampliação de estruturas de contenção, a alternativa de 

desaguamento de rejeitos a partir do processo de filtragem e a sua disposição sob a forma de 
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empilhamento tem sido amplamente estudada e tem se mostrado como uma tendência dentro 

dos empreendimentos minerários.  

 

Um grande desafio que vem sendo avaliado é a disposição dos rejeitos filtrados sobre os 

reservatórios das barragens de rejeitos, ou seja, sob solos pouco consistentes, inconsolidados e 

com baixa capacidade de suporte, sendo uma solução para o aproveitamento volumétrico destas 

estruturas, bem como para os projetos de fechamento.  

 

Neste contexto, considerando todas as limitações existentes para a implantação deste tipo de 

solução, verifica-se uma perspectiva para o estudo da aplicação de geossintéticos, mais 

especificamente dos drenos sintéticos verticais, associada à busca pela melhoria das 

características geotécnicas dos rejeitos presentes nos reservatórios. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista o contexto dos empreendimentos minerários, onde tem se buscado cada vez 

mais por alternativas de desaguamento de rejeitos e, considerando as limitações de espaço para 

o depósito destes materiais, a disposição de rejeitos filtrado sobre os reservatórios das atuais 

barragens de rejeitos tem se mostrado como uma possível alternativa de projeto. 

 

Dessa forma, verifica-se um cenário favorável à aplicação de materiais geossintéticos em busca 

pela melhoria das condições geotécnicas dos rejeitos atualmente depositados nos reservatórios. 

A norma NBR ISO 10318-1 define geossintético como produto em que ao menos um de seus 

componentes é produzido a partir de um polímero sintético ou natural, sob a forma de manta, 

tira ou estrutura tridimensional, utilizado em contato com o solo ou outros materiais, em 

aplicações da engenharia geotécnica e civil.  

 

Dentre as possibilidades de aplicação de geossintéticos no cenário da mineração, pode-se 

destacar a instalação de drenos sintéticos verticais, também conhecidos como geodrenos ou 

PVD (Prefabricated vertical drain), para a aceleração de recalques por adensamento. De acordo 

com Mello et al. (2009), a aplicação de drenos em solos compressíveis facilita a expulsão das 

águas intersticiais do solo, acelerando o processo de adensamento, e o ganho de resistência do 

material compressível.  
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Trata-se de uma solução que pode ser aplicada em barragens de rejeito de mineração, nas fases 

de operação e de fechamento.  

 

1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Este presente trabalho tem como objetivo aplicar de drenos sintéticos para aceleração do 

adensamento do reservatório de uma barragem de rejeitos, durante o projeto de fechamento da 

estrutura.  

 

Dentro dos objetivos específicos do trabalho, tem-se: 

 A aplicação de drenos sintéticos verticais para aceleração do adensamento em solos 

compressíveis para sistemas de disposição de rejeitos; 

 Analisar a estabilidade e a tensão x deformação do reservatório, considerando a 

aplicação dos drenos sintéticos verticais e a construção dos aterros de rejeito filtrado 

sobre o atual reservatório de uma barragem de rejeitos; 

 Divulgar o potencial de aplicação da técnica de drenos sintéticos verticais para sistemas 

de disposição de rejeitos. 

 

1.4. METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

 

A metodologia proposta para realização da dissertação consiste na elaboração de um projeto 

conceitual, de cunho acadêmico, de aplicação de drenos sintéticos verticais no processo de 

adensamento de rejeitos em uma barragem de mineração que se encontra em fase de 

descaracterização.  

 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em consultas em bibliografias e projetos 

concluídos a respeito da aplicação de drenos sintéticos verticais em solos moles e/ou 

compressíveis, bem como na aplicação em estruturas de contenção de rejeito já realizada em 

outros países. 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, buscou-se por maiores informações a respeito das 

características e propriedades dos solos compressíveis e dos drenos sintéticos verticais; das 

investigações geotécnicas necessárias para a elaboração de um projeto; dos fundamentos 
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teóricos sobre os processos de adensamento e recalques; bem como, das aplicações conhecidas 

dos drenos sintéticos em estruturas de contenção de rejeitos.  

 

Por se tratar de um estudo de caso, visando otimizar o dimensionamento e a elaboração do 

projeto como um todo, fez-se necessário o conhecimento prévio da estrutura, como as 

características da fundação, do maciço, dos rejeitos depositados, dos sistemas de drenagem, do 

sistema extravasor e das investigações geotécnicas já realizadas na área contemplada pelo 

projeto, que consistem em ensaios de campo e de laboratório. 

 

Desta forma, foi possível realizar o dimensionamento dos drenos sintéticos verticais, por meio 

da metodologia utilizada para a aplicação destes materiais em solos moles e/ou compressíveis; 

e a especificação da instrumentação geotécnica para monitoramento do comportamento dos 

rejeitos no que tange à dissipação dos excessos de poropressões e à ocorrência de recalques. 

Também foram realizadas análises de estabilidade e análises de tensão x deformação do 

reservatório. 

 

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizados os softwares AutoCad 2020, 

desenvolvido pela Autodesk, e do Geostudio 2019, desenvolvido pela Geo-Slope.  

 

Por fim, resumidamente, buscou-se realizar um projeto que contemplasse a aplicação de PVD 

no reservatório de uma barragem de rejeitos, os quais permitirão – como parte do processo de 

fechamento da estrutura – a disposição de rejeito filtrado por meio de aterros compactados sobre 

o reservatório. O projeto também prevê o monitoramento do comportamento dos rejeitos 

atualmente depositados na barragem durante o processo de adensamento, frente à construção 

dos aterros.  

 

1.5. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, com as seguintes abordagens: 

 

Capítulo 1: Introdução ao trabalho, com apresentação dos motivos pelos quais este foi 

elaborado, os objetivos propostos, a metodologia utilizada para a sua elaboração e a sua 

estruturação. 
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Capítulo 2: É apresentada a revisão acerca de solos moles; investigações geotécnicas; 

propriedades, dimensionamento e instalação de drenos sintéticos verticais; processo de 

adensamento e ocorrência de recalques;  modelagem numérica com drenos sintéticos, bem 

como os modelos constitutivos utilizados. 

 

Capítulo 3: É apresentada a revisão sobre a aplicação da metodologia de drenos sintéticos 

verticais em estruturas de contenção de rejeito. 

 

Capítulo 4: Contém a descrição do estudo de caso, com a apresentação das principais 

informações sobre a estrutura, utilizadas para o desenvolvimento do projeto, tais quais: 

investigações geotécnicas já realizadas na área; características da fundação, do maciço e dos 

rejeitos; instrumentação existente, sistemas de drenagem (interna e superficial) e sistema 

extravasor. 

 

Capítulo 5: É apresentado o projeto conceitual de aplicação de drenos sintéticos verticais como 

parte do processo de fechamento da barragem, bem como a especificação e o dimensionamento 

destes elementos, o modelo geológico e os parâmetros geotécnicos utilizados para a realização 

das análises de estabilidade e de tensão x deformação.  

 

Capítulo 6: São apresentados os resultados das análises de estabilidade e de tensão x 

deformação, contemplando o comportamento no estágio final do processo de adensamento, e 

os registros fotográficos de implantação do projeto. 

 

Capítulo 7: Apresenta as conclusões finais obtidas no trabalho e sugestões para outros estudos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ADENSAMENTO DE MATERIAIS MOLES COM DRENOS SINTÉTICOS 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para elaboração desta dissertação, torna-se necessário maior conhecimento dos conceitos 

básicos relativos ao tema principal da pesquisa e das investigações geotécnicas, que são 

elementos importantes para a execução do projeto. Além disso, é importante se obter maior 

conhecimento acerca da aplicação dos drenos sintéticos verticais. Este capítulo aborda a revisão 

bibliográfica, com ênfase na pesquisa, objeto do trabalho. 

 

2.2. SOLOS MOLES 

 

Caracterizam-se como solos moles aqueles que apresentam baixa resistência mecânica e 

elevada compressibilidade. Normalmente, apresentam resistência não-drenada inferior a 25 

kPa, ou índice de consistência inferior a 0,5 ou, ainda, NSPT menor que 2 golpes, embora 

também seja muito comum a existência de depósitos de solos moles com NSPT igual a zero ou 

onde o amostrador desce com o peso próprio do equipamento. Embora seja mais comum em 

áreas litorâneas, a ocorrência de solos moles pode ser observada em todo Brasil, em ambientes 

marinhos e não marinhos (Futai, 2010). 

 

A escolha do método construtivo mais adequado a ser empregado nessas regiões é um grande 

desafio, tendo em vista as suas características geotécnicas, os prazos construtivos, os custos 

associados e os possíveis problemas de recalques e estabilidade. 

 

2.3. INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

 

A primeira etapa do projeto de geotecnia consiste nas investigações geotécnicas. Inicialmente, 

devem ser feitos os trabalhos de reconhecimento da área para verificação da formação geológica 

local, por meio de visitas de campo, mapas geológicos e pedológicos, e/ou análise e 

interpretação das investigações geotécnicas realizadas em áreas próximas. Em caso de 
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inexistência ou insuficiência de informações acerca das características geotécnicas da área do 

projeto em questão, deve ser feita a especificação e a execução de uma campanha de 

investigações, que pode ser composta por sondagens, ensaios de campo e de laboratório, a fim 

de subsidiar informações que servirão como referência para o desenvolvimento e 

aprimoramento do projeto.  

 

A execução das investigações geológico-geotécnicas deve obedecer às diretrizes estabelecidas 

pela ABGE, pelas normas da ABNT e, na falta destas, pelas normas internacionais. Os casos 

especiais devem seguir as diretrizes emitidas pela fiscalização da obra, por meio de instruções 

de campo. 

 

Em se tratando de solos moles, é recomendada a realização de sondagens pelo método 

percussivo (SPT) e/ou pelo Penetrômetro Dinâmico Leve (PDL), bem como, sondagens CPTu. 

Além disso, é importante que sejam executados ensaios de laboratório de caracterização básica, 

para classificar e caracterizar o solo, e ensaios especiais, sobretudo, ensaio de adensamento e 

de compressão triaxial, a fim de definir os parâmetros geotécnicos necessários para os estudos 

de estabilidade e de previsão de recalques. 

 

A Tabela 2.1 apresenta as vantagens e desvantagens de ensaios de laboratório e de campo 

aplicados a argilas moles. 

 

Tabela 2.1 – Vantagens e desvantagens de ensaios de laboratório e de campo aplicados a 

argilas moles (Almeida, 1996 apud Almeida e Marques, 2014). 

Tipo de ensaio Vantagens Desvantagens 

Laboratório 

Condições de contorno bem-definidas 
Amolgamento em solos argilosos 

durante a amostragem e na moldagem 

Condições de drenagem controladas 
Pouca representatividade do volume de 

solo ensaiado 

Trajetória de tensões conhecidas 

durante o ensaio 

Em condições análogas é, em geral, 

mais caro do que ensaio de campo 

Natureza do solo identificável  

 

 



 

8 
 

Tabela 2.1 – Vantagens e desvantagens de ensaios de laboratório e de campo aplicados a 

argilas moles (Almeida, 1996 apud Almeida e Marques, 2014). (Continuação) 

Campo 

Solo ensaiado em seu ambiente natural 
Condições de contorno mal definidas, 

exceto pressiômetro autocravante 

Medidas contínuas com a profundidade 

(CPT, CPTu) 
Condições de drenagem desconhecidas 

Maior volume de solo ensaiado Grau de amolgamento desconhecido 

Geralmente mais rápido do que ensaio 

de laboratório 

Natureza do solo não identificada 

(exceção: sondagem a percussão) 

 

2.3.1 Investigações de Campo 

 

 Sondagem a Percussão 

 

O Ensaio de Sondagem a Percussão ou SPT (Standard Penetration Test), consiste na cravação 

de um barrilete amostrador padrão, através do impacto, caindo livremente de uma altura pré-

determinada sobre o solo. A sondagem a percussão permite medir a resistência de uma camada 

de solo de um metro de profundidade, através do índice de resistência a penetração do solo 

(NSPT), determinado pelo número de golpes correspondente a cravação de 30 cm do amostrador 

padrão, após a cravação inicial de 15 cm. A cada metro de perfuração, a partir de 1 m de 

profundidade, são colhidas amostras do solo por meio do amostrador padrão. 

 

No Brasil, a norma NBR 6484 (ABNT, 2020) orienta o método de execução de sondagens de 

simples reconhecimento de solos com ensaio de SPT. São apresentadas as diretrizes e 

orientações para execução tanto o sistema de sondagem manual e quanto sistema mecanizado. 

Ambos os sistemas têm por finalidade fornecer informações, como tipos de solos e suas 

respectivas profundidades de ocorrência, indicação da posição do nível de água (quando 

ocorrer) durante a execução de cada sondagem, e o índice de resistência à penetração NSPT a 

cada metro. 

 

A realização das sondagens a percussão possibilita a obtenção de amostras e a definição das 

espessuras, profundidades, dos perfis geológico-geotécnicos, resistência das camadas de solos 

à penetração, bem como, a determinação do lençol freático. 
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O ensaio SPT permite definir a espessura da camada de solo mole, bem como, a espessura, a 

resistência e outras características da camada subjacente a ele. A sondagem deve ser executada 

dentro de alguns metros no solo subjacente ao solo mole ou atingir o impenetrável no caso de 

projetos de aterros sobre estacas. Geralmente, em solos moles a muito moles, o número de 

golpes (NSPT) para penetração dos 30 cm finais do amostrador é igual a zero (Almeida e 

Marques, 2014). 

 

Segundo a NBR 6484 (ABNT, 2020), argilas e siltes argilosos são classificados como muito 

mole, quando apresentam índice de resistência à penetração (NSPT) menor ou igual a dois 

golpes, e classificados como moles quando o índice de resistência à penetração (NSPT) varia 

de 3 a 5 golpes.  

 

Os resultados dos índices de resistência a penetração NSPT das camadas permitem a previsão 

de recalques, o cálculo da capacidade de carga da camada e a estimativa dos parâmetros de 

resistência geotécnica do solo.  

 

A Tabela 2.2, obtida da NBR 6484 (ABNT, 2020) apresenta a classificação da compacidade e 

consistência dos solos em função do índice de resistência à penetração NSPT obtido durante o 

ensaio.  

 

Tabela 2.2 – Estados de compacidade e de consistência dos solos em função do índice de 

resistência à penetração (NSPT). Adaptado de NBR 6484 (ABNT, 2020). 

Solo 
Índice de resistência à penetração 

(NSPT) 
Designação 

 

 

Areias e siltes 

arenosos 

≤ 4 Fofa (o) 

5 a 8 Pouco compacta (o) 

9 a 18 Medianamente compacta (o) 

19 a 40 Compacta (o) 

> 40 Muito compacta (o) 

Argila e siltes 

argilosos 

≤ 2 Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média (o) 
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Tabela 2.2 – Estados de compacidade e de consistência dos solos em função do índice de 

resistência à penetração (NSPT). Adaptado de NBR 6484 (ABNT, 2020). (Continuação) 

Solo 
Índice de resistência à penetração 

(NSPT) 
Designação 

Argila e siltes 

argilosos 

11 a 19 Rija (o) 

20 a 30 Muito rija (o) 

> 30 Dura (o) 

 

Segundo a NBR 6484 (ABNT, 2020), as designações da compacidade das areias (fofa, 

compacta, etc.), conforme mostra Tabela 2.2, se referem à deformabilidade e resistência destes 

solos, sob o ponto de vista de fundações, não devendo ser confundidas com as denominações 

utilizadas para a designação da compacidade relativa das areias ou para a situação perante o 

índice de vazios críticos, definidos na Mecânica dos Solos. 

 

Os resultados dos ensaios SPT também possibilitam traçar as curvas de isoespessuras e o perfil 

geológico-geotécnico da área, como mostram a Figura 2.1 e Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.1 –  Curvas de isoespessuras de solo mole de um depósito do Rio de Janeiro 

(Almeida e Marques, 2014). 
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Figura 2.2 – Perfil geológico-geotécnico de um depósito do Rio de Janeiro (Almeida e 

Marques, 2014). 

 

 Penetrômetro Dinâmico Leve (PDL) 

 

Utilizado de forma complementar durante as investigações de campo, o ensaio de Penetrômetro 

Dinâmico Leve (PDL) consiste na cravação no solo de um conjunto de hastes conectado a uma 

ponteira cônica, a partir da queda livre de um peso de 10 kg de uma altura de 0,50 m, com o 

objetivo de registrar o número de golpes necessários (N10) para a cravação de 0,10 m de um 

cone de 10 cm², sem interrupções, conforme mostra a Figura 2.3. 

 

O ensaio é padronizado internacionalmente pela “Referência Internacional para Procedimentos 

de Ensaio para Sondagem Dinâmica – DP” (ISSMFE, 1989), pela norma alemã DIN 4094-

3:2002 e pela norma ISO 22476-2 

 

Segundo Alves Filho (2010), trata-se de um ensaio de fácil operacionalidade e de baixo custo, 

que permite caracterizar com rapidez e eficiência a estratigrafia local e as resistências dos solos. 
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Figura 2.3 – Aparelho PDL com o detalhe da ponteira (Alves Filho, 2010). 

 

Por apresentar uma área de cone correspondente a cerca de um terço do amostrador padrão 

usado no ensaio SPT e por envolver uma escala de energia e de volume de solo menores em 

comparação ao SPT, o ensaio PDL possibilita a detecção de pequenas variações que não seriam 

observadas por um ensaio mais robusto como o SPT (Souza et al., 2008). No entanto, apresenta 

limitações como a impossibilidade de obtenção de amostras do solo e profundidade restrita a 8 

m. Portanto, o ensaio PDL é indicado como ensaio complementar às sondagens SPT, CPT e 

CPTu. 

 

Segundo Azevedo e Guimarães (2009), quando não é possível a realização de ambas as 

sondagens SPT e PDL, recomenda-se optar pela sondagem PDL para solos com NSPT < 4, em 

solos finos, em argilas porosas, para obtenção do atrito lateral, quando há necessidade de 

realização de muitos furos e em regiões onde o acesso é mais difícil. Já a sondagem SPT, é 

recomendada pelo autor quando se tem solos de valor médio de NSPT > 20 golpes, quando os 

furos apresentarem profundidade superior a 12 m e quando se tratar de solos granulares. 
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 Ensaio de Piezocone (CPTu) 

 

O ensaio de piezocone ou piezocone penetration test (CPTu) consiste na cravação contínua no 

solo, com uma velocidade de aproximadamente 2 cm/s, de uma haste com ponta cônica, a qual 

possui em seu interior sensores que permitem a medição da poropressão (u), resistência de ponta 

(qc) e da resistência por atrito lateral (fs). Adicionalmente, também podem ser realizados ensaios 

de dissipação das poropressões, a partir da identificação do nível freático.  

 

O ensaio CPTu permite a identificação da estratigrafia local, a classificação do solo, a 

estimativa do seu comportamento, assim como, a determinação de parâmetros geotécnicos, a 

partir de estimativas baseadas em correlações empíricas.  

 

A Tabela 2.3 apresenta os principais parâmetros geotécnicos obtidos do ensaio de piezocone 

(CPTu). 

 

Tabela 2.3 – Principais parâmetros obtidos do ensaio de piezocone (CPTu). 

Solo Parâmetros 

Arenosos 

Densidade relativa (DR) 

Parâmetro de estado (Ψ) 

Tensão horizontal in situ (σh) 

Ângulo de atrito efetivo (ϕ’) 

Módulo de elasticidade (E) 

Módulo oedométrico (D) 

Módulo cisalhante máximo (Gmáx) 

Argilosos 

Resistência não drenada (Su) 

Razão de pré-adensamento (OCR) 

Sensibilidade (St) 

Coeficiente de empuxo no repouso (K0) 

Parâmetros efetivos (ϕ’ e c’) 

Módulo de elasticidade (E) 
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Tabela 2.3 – Principais parâmetros obtidos do ensaio de piezocone (CPTu). (Continuação) 

Solo Parâmetros 

Argilosos 

Módulo oedométrico (D) 

Módulo cisalhante máximo (Gmáx) 

Coeficientes de adensamento (ch e cv) 

Coeficiente de permeabilidade (k) 

 

De forma a facilitar a acessibilidade de execução do ensaio CPTu em áreas de solo muito moles, 

deve-se optar por equipamentos mais leves, sobretudo, em função da baixa capacidade de carga 

do solo (Almeida e Marques, 2014). 

 

Embora o ideal seja a medida de poropressão em dois pontos do cone, um na face (u1) e outro 

na base (u2), muitos equipamentos só medem a poropressão na sua base, sendo necessária a 

correção da resistência de ponta medida durante o ensaio (Almeida e Marques, 2014). Portanto, 

devido à atuação em áreas desiguais da geometria do cone, é consensual a correção da 

resistência de ponta (qc) de modo a se obter a resistência real mobilizada, conforme mostra 

equação (2.1). 

𝑞 = 𝑞 + (1 − 𝑎)𝑢  (2.1) 

 

Onde: 

qt: Resistência de ponta corrigida; 

qc: Resistência de ponta medida no cone; 

u2: Poropressão medida na base do cone; 

a: Razão entre a área da ponteira na base do cone (An) e a área total (At). 

 

A Figura 2.4 apresenta o detalhe da sonda do piezocone. 
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Figura 2.4 – Detalhe da sonda do piezocone: (a) medida da poropressão em dois pontos; (b) 

detalhe da poropressão atuando na ponta (Almeida e Marques, 2014). 

 

Na literatura existem algumas metodologias de análise do potencial de liquefação com base nos 

resultados obtidos dos ensaios piezocone. Dentre elas, cabe destacar as metodologias propostas 

por Olson (2001) e Robertson (2016), as quais encontram-se descritas a seguir. 

 

A metodologia proposta Olson (2001), baseou-se em retroanálises de rupturas por liquefação 

de 33 casos históricos encontrados na literatura. O comportamento contrátil ou dilatante do solo 

é inferido utilizando correlações de resistência à penetração normalizada SPT e/ou CPT/CPTu, 

com as razões de resistências de pico e liquefeita. Neste presente trabalho foi abordada a 

metodologia baseada nos ensaios de piezocone. 

 

Para a delimitação da interface que separa os solos com comportamento dilatante ou contrátil, 

propõe a envoltória de Fear e Robertson (1995), expressa pela equação (2.2). 

 

𝜎’ =  1,1047 𝑥 10  [𝑞 ] ,   (2.2) 

 

Onde: 

𝜎’ : Tensão vertical efetiva [kPa]; 
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qc1: Resistência de ponta normalizada pela tensão efetiva [MPa]. 

 

A resistência de ponta normalizada (qc1) é obtida através da correção resistência de ponta (qc) 

medida no ensaio piezocone, dada pela equação (2.3). 

 

𝑞 =  𝑞 𝑥𝐶  (2.3) 

 

𝐶 =
1,8

(0,8 + 𝜎’ 𝑝⁄ )
 (2.4) 

 

Onde: 

Cq: Fator de correção do nível de tensões [kPa]; 

pa: Pressão atmosférica [kPa]. 

 

Olson (2001) propõe que o valor do fator de correção Cq não seja superior a 2. A classificação 

do comportamento do solo como contrátil ou dilatante é feita avaliando-se os valores da 

resistência de ponta corrigida qc1 obtida no ensaio com a resistência de ponta qc1 da envoltória 

de Fear e Robertson (1995).  

 

Para uma dada tensão efetiva, caso o valor de qc1 obtido do ensaio seja superior ao qc1 da 

envoltória, o solo é classificado como dilatante e, portanto, não susceptível à liquefação e 

análise é concluída. Caso contrário, o solo é classificado como contrátil, ou seja, com 

susceptibilidade à liquefação e, então, devem ser realizadas as análises do gatilho da liquefação 

e da estabilidade pós-gatilho. A Figura 2.5 apresenta a envoltória de Fear e Robertson (1995) 

conforme metodologia sugerida por Olson (2001). 
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Figura 2.5 – Envoltória de Fear e Robertson (1995) (Olson, 2001). 

 

Olson (2001) também propõe a estimativa das razões de resistência não drenada de pico e 

liquefeita do solo, conforme mostram as equações (2.5) e (2.6). 

 

𝑆𝑢( )/𝜎′  =  0,205 +  0,0143 (𝑞 )  ±  0,04             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞  ≤  6,5 𝑀𝑃𝑎 (2.5) 

 

 𝑆𝑢( )/𝜎′  =  0,030 +  0,0143 (𝑞 )  ±  0,03               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞  ≤  6,5 𝑀𝑝𝑎 (2.6) 

 

Onde: 

Su(Pico)/σ′v: Razão de resistência não drenada de pico; 

Su(Liq)/σ′v: Razão de resistência não drenada liquefeita. 

Robertson (1990) desenvolveu o Sistema de Classificação dos Solos – SBT (Soil Behavior 

Type) baseado na normalização de parâmetros obtidos do ensaio piezocone. Os parâmetros 
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foram normalizados visando obter os parâmetros adimensionais Qt e Fr, através das equações 

(2.7) e (2.8): 

 

𝑄 = (𝑞 − 𝜎 )/𝜎′  (2.7) 

 

𝐹 =
𝑓

𝑞 − 𝜎
100% (2.8) 

 

Onde: 

fs: Atrito lateral; 

qt: Resistência de ponta corrigida, obtida da equação (2.1). 

σ'vo: Tensão vertical inicial efetiva; 

σvo: Tensão vertical inicial total; 

 

A Figura 2.6 apresenta o Sistema de Classificação dos Solos – SBT proposto por Robertson 

(1990), baseado na normalização dos parâmetros obtidos dos ensaios CPT/CPTu. 

 

 

Figura 2.6 – Sistema de Classificação dos Solos – SBT baseado na normalização dos 

parâmetros obtidos dos ensaios CPT/CPTu (Robertson, 1990). 
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Posteriormente, Robertson e Wride (1998), conforme atualizado por Zhang et al. (2002), 

sugeriram o parâmetro normalizado Qtn, obtido por meio da equação (2.9), para avaliar a 

liquefação do solo.  

 

𝑄 = [(𝑞 − 𝜎 )/𝑝 ](𝑝 /𝜎′ )  (2.9) 

 

𝑛 = 0,381(𝐼 ) + 0,05
𝜎

𝑝
− 0,15 

(2.10) 

 

Onde: 

n: Expoente de tensão (n ≤ 1,0); 

σv: Tensão vertical total; 

pa: Pressão atmosférica. 

 

Robertson e Wride (1998) consideraram a aplicação do Índice de Classificação dos Solos (IC), 

identificado por Jefferies e Daves (1993), no ábaco SBT proposto por Robertson (1990), 

definido através da equação (2.11). 

 

𝐼 = [(3,47 − 𝑙𝑜𝑔𝑄 ) + (𝑙𝑜𝑔𝐹 + 1,22) ] ,  (2.11) 

 

Robertson e Wride (1998) sugeriram a correção da resistência de ponta normalizada (Qtn) 

apresentada na equação (2.9), para areias siltosas considerando um valor equivalente a uma 

areia pura (Qtn,cs), conforme mostra equação (2.12): 

 

𝑄 , = 𝐾 𝑄  (2.12) 

𝐾 = 1,0                       𝑠𝑒 𝐼 ≤ 1,64 (2.13) 

𝐾 = 5,581 𝐼 − 0,403 𝐼 − 21,63 𝐼 + 33,75 𝐼 − 17,88                 𝑠𝑒 𝐼 > 1,64 (2.14) 

 

A Figura 2.7 apresenta os contornos dos valores da resistência de ponta normalizada equivalente 

a uma areia pura (Qtn,cs) na atualização do Sistema de Classificação dos Solos – SBT, baseada 
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em Robertson e Wride (1998). Segundo Robertson (2010), os contornos foram definidos com 

base em casos históricos de liquefação. 

 

 

Figura 2.7 – Contornos de Qtn,cs baseado em Robertson e Wride (1998) (Robertson, 2010). 

 

Ademais, Robertson (2010) propõe que a razão de resistência não drenada liquefeita do solo 

pode ser expressa pela equação (2.15), quando os valores de Qtn,cs se mostram inferiores a 70. 

 

𝑠 ( )

𝜎
= 0,02199 − 0,0003124𝑄 , /[1 − 0,02676𝑄 ,

+ 0,0001783 𝑄 , ] 

(2.15) 

 

Sendo que: 

 

0,03 ≤
𝑠 ( )

𝜎
≤ 𝑡𝑎𝑛𝜑′ (2.16) 

𝑄 , = 𝐾 𝑄  (2.17) 

𝑡𝑎𝑛𝜑 = 𝜏/𝜎  (2.18) 
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Ressalta-se que, segundo Robertson (2016), a classificação através dos resultados do CPTu é 

realizada com base no comportamento mecânico in situ do solo, diferente dos critérios de 

classificação baseados na distribuição granulométrica e na sua plasticidade, como, por exemplo, 

o Sistema Unificado de Classificação do Solo. 

 

Posteriormente, Robertson (2016) apresentou uma atualização do Sistema de Classificação de 

Solos SBTn (Soil Behavior Type). A Figura 2.8 apresenta o ábaco atualizado proposto por 

Robertson (2016), que classifica o comportamento do solo em função da resistência de ponta 

normalizada (Qtn) e da razão de atrito (Fr), onde: 

 

I. Linha IB: Separa os materiais conforme o seu comportamento mecânico (areia, argila, 

argila sensível e transição); 

 

II. Linha CD = 70: Separa os materiais conforme a sua susceptibilidade à liquefação 

(contrátil e dilatante), baseado no parâmetro de estado (Ψ) do material, sendo que solos 

com este parâmetro abaixo de -0,05 são considerados dilatantes e acima, contráteis. A 

linha CD = 70 representa Ψ = -0,05. 

 

 

Figura 2.8 – Representação proposta para classificação dos materiais com comportamento 

contrátil e dilatante (Robertson, 2016). 
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2.3.2 Ensaios de Laboratório 

 

Os ensaios de laboratório são essenciais para o entendimento das características e propriedades 

do solo. Podem ser agrupados em ensaios de caracterização básica, que consistem nos ensaios 

que possibilitam classificar e identificar as principais propriedades geotécnicas intrínsecas dos 

materiais; e ensaios de caracterização especial, que servem como complemento na busca de 

informações mais específicas sob o comportamento tensão-deformação do solo. 

 

Segundo Almeidas e Marques (2014), os ensaios de laboratório mais realizados no contexto de 

projetos que envolvam solos moles são: caracterização básica do solo, incluindo análise 

granulométrica por peneiramento e sedimentação, determinação dos limites de consistência, 

determinação da massa específica real dos grãos; e caracterização especial, com ensaios de 

adensamento oedométrico e triaxiais. Em alguns casos pode-se determinar também a 

porcentagem de matéria orgânica presente no solo, o que permite a compreensão do 

desempenho de técnicas de estabilização de solo.  

 

2.4. ADENSAMENTO E COMPRESSIBILIDADE 

 

O adensamento consiste no processo lento de expulsão da água intersticial do solo, devido ao 

seu peso próprio ou à aplicação de sobrecargas, que tem como consequência a compressão do 

solo e o aumento gradual das tensões efetivas. Este processo está associado aos parâmetros de 

adensamento do solo, dos quais cabe destacar o coeficiente de permeabilidade (k) e o 

coeficiente de adensamento (cv). 

 

A compressibilidade pode ser entendida como a relação entre o estado de tensões ao qual o solo 

é submetido e a magnitude das suas deformações. Dentre os principais parâmetros de 

compressibilidade, cabe destacar os índices de compressibilidade (Cc, Cs e Cr), o coeficiente 

de compressibilidade (av), o coeficiente de variação volumétrica (mv) e o módulo oedométrico 

(D). 
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2.4.1 Coeficiente de Adensamento 

 

Conforme apresentado nos itens 2.3.1 e 2.3.2, o coeficiente de adensamento do solo pode ser 

determinado em campo, por meio de ensaios de piezocone (CPTu), ou em laboratório, por meio 

do ensaio de adensamento oedométrico. 

 

Nos ensaios CPTu, é possível de se obter o coeficiente de adensamento horizontal do solo 

através da interpretação dos resultados dos ensaios de dissipação do excesso de poropressões 

geradas durante a cravação do piezocone. Por meio do coeficiente de adensamento horizontal, 

é possível determinar também o coeficiente de adensamento vertical, corrigidos em função do 

estado de tensões da obra (Almeida e Marques, 2014). 

 

Através do método proposto por Houlsby e Teh (1988), o qual considera o índice de rigidez do 

solo (IR) e o fator tempo, obtém-se o coeficiente de adensamento horizontal por meio da 

equação (2.19): 

 
𝑐 =

𝑇∗𝑥𝑅²𝑥 𝐼

𝑡
 (2.19) 

 

Onde: 

T*: Fator Tempo teórico modificado; 

R: Raio do piezocone; 

t: Tempo de dissipação; 

Ir: Índice de rigidez. 

 

O índice de rigidez do solo pode ser obtido através da equação (2.20): 

 

 
𝐼 =

𝐺

𝑆
 (2.20) 

 

Onde: 

G: Módulo de cisalhamento do solo (em geral, adotado como sendo igual a 𝐸 /3, onde Eu se 

refere ao módulo de Young não drenado obtido para 50% da tensão desvio máxima no ensaio 

triaxial não drenado CIU); 

Su: Resistência ao cisalhamento não drenada do ensaio de piezocone.  
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Na Tabela 2.4 encontram-se apresentados os valores do Fator Tempo (T*) propostos por 

Houlsby e Teh (1988), em função da porcentagem de dissipação da poropressão (U) e da 

posição do elemento poroso do cone. 

 

Tabela 2.4 – Fator Tempo (T*) em função da porcentagem de dissipação da poropressão (U) e 

da posição do elemento poroso do cone (Houlsby e Teh, 1988). 

U (%) 
Fator Tempo (T*) 

Face do cone (u1) Base do cone (u2) 

20 0,014 0,038 

30 0,032 0,078 

40 0,063 0,142 

50 0,118 0,245 

60 0,226 0,439 

70 0,463 0,804 

80 1,040 1,600 

 

No entanto, os valores obtidos para o coeficiente de adensamento horizontal por este método 

representam o solo na condição pré-adensada, devido aos elevados níveis de deformação do 

solo ao redor do cone durante a sua penetração. Portanto, foi proposta por Jamiolkwski et al. 

(1985) a formulação apresentada na equação (2.21), corrigindo o valor de ch, de forma a 

corresponder ao comportamento do solo na região normalmente adensada.  

 

 
𝑐 (𝑁𝐴) =

𝑅𝑅

𝐶𝑅
𝑐 (𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑐𝑜𝑛𝑒) (2.21) 

 

Onde, RR e CR correspondem aos parâmetros de compressibilidade nas condições de 

“recompressão” e “virgem”. Segundo Jamiolkwski et al. (1985), a razão RR/CR, obtida em 

ensaios realizados para solos moles da Itália, varia na faixa entre 0,125 e 0,154.  

 

Após obtido o valor do coeficiente de adensamento horizontal, para a região normalmente 

adensada, obtém-se o coeficiente de adensamento vertical, proporcionalmente à razão entre os 

coeficientes de permeabilidade horizontal e vertical do solo, através da equação (2.22): 
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𝑐 (𝑁𝐴) =

𝑘

𝑘
𝑐 (𝑁𝐴) (2.22) 

 

Onde: 

kv: Coeficiente de permeabilidade vertical; 

kh: Coeficiente de permeabilidade horizontal; 

ch: Coeficiente de adensamento horizontal. 

 

Em laboratório, pode-se determinar os coeficientes de adensamento do solo através da 

interpretação dos resultados obtidos nos ensaios de adensamento oedométrico. Os dois métodos 

normalmente utilizados são o Método do Logaritmo do Tempo, proposto por Casagrande 

(1936) e o Método da Raiz Quadrada do Tempo, proposto por Taylor (1948). 

 

Os dois processos apresentam resultados próximos, no entanto, há solos em que os resultados 

não definem convenientemente o trecho retilíneo do método de Taylor, enquanto outros, 

apresentam acentuado adensamento secundário, tornando difícil a aplicação do método de 

Casagrande. O coeficiente de adensamento varia para os diversos incrementos de carga e na 

aplicação prática, adotam-se os coeficientes correspondentes às tensões envolvidas no projeto. 

(Pinto, 2006). 

 

Brasil (2015) destaca que a utilização do método de Taylor para a determinação do coeficiente 

de adensamento vertical normalmente resulta em valores maiores do que aqueles obtidos pelo 

emprego do método de Casagrande, visto que, o método de Taylor dá maior ênfase ao 

adensamento primário, isto é, os parâmetros são determinados a partir de dados obtidos antes 

do fim do primário, considerando a parte inicial da curva de adensamento. Já no método de 

Casagrande, a retroextrapolação da cauda do secundário para a determinação da leitura de fim 

do primário, leva para a leitura a influência do adensamento secundário fazendo com que os 

parâmetros sejam superestimados, o que conduz a valores inferiores de coeficiente de 

adensamento vertical. 

 

1. Método do Logaritmo do Tempo (Casagrande, 1936) 

 

O método proposto por Casagrande relaciona o tempo (t) necessário para completar 50% do 

adensamento primário.  
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Determina-se a altura do corpo de prova correspondente ao início do adensamento primário 

que, devido à compressão inicial, não é necessariamente à altura antes da aplicação da carga. 

Obtém-se a ordenada para um tempo qualquer no trecho inicial (t), verifica-se sua diferença 

com a ordenada para um tempo 4t e soma-se esta diferença à ordenada do tempo t, obtendo-se 

assim, a ordenada correspondente ao início do adensamento primário. O procedimento pode ser 

verificado repetindo-se o procedimento para dois ou mais tempos na parte inicial da curva e 

comparando-se os resultados (Pinto, 2006).  

 

Feito isso, estima-se a altura do corpo de prova final correspondente ao final do adensamento 

primário pela ordenada da interseção da tangente ao ponto de inflexão da curva com a assíntota 

ao trecho final da curva que, na escala logarítmica, é linear e corresponde ao adensamento 

secundário (Pinto, 2006).  

 

Através da média da altura inicial e final do corpo de prova, determina-se a altura referente a 

50% do adensamento e, então, verifica-se pela curva, o tempo em que teriam ocorrido 50% dos 

recalques por adensamento primário (Pinto, 2006). 

 

Por fim, determina-se o coeficiente de adensamento vertical através da equação (2.23): 

 

 
𝑐 =

0,197ℎ

𝑡
 (2.23) 

 

Sendo, T = 0,197 para U = 0,5, e, hd igual à metade da altura média do corpo de prova referente 

a 50% do adensamento. 

 

A Figura 2.9 apresenta a curva de porcentagem de recalque (U) em função do Fator Tempo (T), 

na escala semi-logarítmica (lado esquerdo) e o gráfico da altura do corpo de prova em função 

do logaritmo do tempo (lado direito). 
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Figura 2.9 – Determinação do coeficiente de adensamento vertical (cv) pelo método de 

Casagrande (Pinto, 2006). 

 

2. Método da Raiz Quadrada do Tempo (Taylor, 1948) 

 

O método proposto por Taylor (1948) relaciona o tempo (t) necessário para se completar 90% 

do adensamento primário do solo. 

 

Do início do adensamento primário, deve-se traçar uma reta com abscissas iguais a 1,15 vezes 

as abscissas correspondentes da reta inicial. A interseção desta reta com a curva do ensaio indica 

o ponto em que teriam ocorrido 90% do adensamento. Este procedimento se deve ao fato de 

que, pela equação parabólica da parte inicial da curva de adensamento (representada pela reta 

na escala de raiz de T), para U = 0,9, T = 0,64, cuja raiz quadrada é igual a 0,80. Pela solução 

da Teoria do Adensamento, para U = 0,9, T=0,848, cuja raiz quadrada é 0,92, ou seja, 15% 

maior do que 0,80 (Pinto, 2006). 

 

A partir da definição do ponto correspondente a 90% do adensamento, obtém-se o tempo em 

que isto ocorreu (t90) e, então, determina-se o coeficiente de adensamento vertical através da 

equação (2.24): 

 

 
𝑐 =

0,848ℎ

𝑡
 (2.24) 
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Onde hd corresponde à metade da altura média do corpo de prova referente à 90% do 

adensamento. 

 

A Figura 2.10 apresenta a curva da porcentagem de recalque (U) em função da raiz quadrada 

do Fator Tempo (lado esquerdo) e o gráfico da altura do corpo de prova em função a raiz 

quadrada do tempo (lado direito), traçados durante a determinação do coeficiente de 

adensamento vertical pelo método de Taylor. 

 

 

Figura 2.10 – Determinação do coeficiente de adensamento vertical (cv) pelo método de 

Taylor (Pinto, 2006). 

 

Ressalta-se que os valores a serem empregados em projeto para o coeficiente de adensamento 

devem ser correspondentes ao intervalo de tensões in situ, ou seja, devem ser compatíveis com 

as tensões às quais o solo estará submetido. 

 

A Figura 2.11 apresenta, para fins comparativos, dois procedimentos de determinação do 

coeficiente de adensamento vertical correspondente ao intervalo de tensões in situ. A curva em 

vermelho (pontos circulares) se refere ao procedimento no qual utiliza-se, para o valor da tensão 

efetiva, a média aritmética entre as tensões efetivas verticais inicial e final de cada estágio. Já a 

curva em azul (pontos rômbicos) se refere ao procedimento onde utiliza-se a tensão efetiva 

vertical final de cada estágio.  
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Figura 2.11 – Valores de cv versus σ’v  (Feijó, 1991 apud Brasil, 2015). 

 

Brasil (2015) destaca que os dois procedimentos para plotar a curva de coeficiente de 

adensamento vertical versus tensão efetiva vertical trazem diferenças nos cálculos da evolução 

dos recalques com o tempo e que o Grupo de Reologia dos Solos da COPPE acredita ser mais 

correto plotar o gráfico utilizando a média aritmética entre as tensões efetivas verticais inicial 

e final de cada estágio. 

 

2.4.2 Índices de Compressibilidade 

 

Os índices de compressão (Cc), expansão (Cs) e recompressão (Cr) são obtidos a partir do 

ensaio de adensamento oedométrico e correspondem às inclinações da curva de índice de vazios 

(e) versus tensão vertical efetiva em escala logarítmica (logσ’v), nos diferentes trechos do ensaio 

(Figura 2.12). 
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Figura 2.12 – Índices de compressibilidade obtidos da curva e x logσ’v. 

 

A equação (2.25) apresenta a expressão de determinação dos índices de compressibilidade. 

 

 
𝐶 = 𝐶 = 𝐶 =

∆𝑒

∆𝑙𝑜𝑔𝜎′
 (2.25) 

 

2.4.3 Coeficiente de Variação Volumétrica (mv) e Módulo Oedométrico (D) 

 

O coeficiente de variação volumétrica (mv) é obtido a partir da curva de tensão vertical efetiva 

(σ’v) versus deformação (Ꜫ) do ensaio de adensamento oedométrico (Figura 2.13), através da 

(2.26). 
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Figura 2.13 – Curva σ’v versus Ꜫ do ensaio de adensamento. 

 

 
𝑚 =

∆Ꜫ

∆𝜎′
 (2.26) 

 

O módulo oedométrico (D) é dado pelo inverso do coeficiente de variação volumétrica (mv), 

conforme apresenta (2.27). 

 

 
𝐷 =

1

𝑚
=

∆𝜎′

∆Ꜫ
 (2.27) 

 

2.4.4 Módulo de Elasticidade (E) 

 

O módulo de elasticidade do solo pode ser obtido de diferentes formas, como, por exemplo, 

ensaios de compressão simples ou triaxial e ensaios de adensamento oedométrico. 

 

Segundo Kempfert e Gebreselaise (2006) o módulo de elasticidade pode ser expresso em função 

do coeficiente de Poisson (ν) e do módulo oedométrico (D), conforme apresenta a equação 

(2.28). 

 

 
𝐸 = 𝐷𝑥

(1 + ν)𝑥(1 − 2ν)

(1 − ν)
 (2.28) 
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Além disso, existem na literatura algumas correlações para obtenção do módulo de elasticidade 

do solo a partir do índice de resistência à penetração do solo, obtida nas sondagens percussivas, 

conforme mostra a Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 – Correlações entre o módulo de elasticidade e o índice de resistência a penetração 

do solo (Costa, 2015). 

Mitchell e Gardner (1975) 

Areias E=4,88(NSPT + 15) 

Argilas E=2,93(NSPT + 5) 

Schmetmann (1970) 

Siltes E=4NSPT 

Décourt (1995) 

Areias E=3,5NSPT 

Solos intermediários E=3,0NSPT 

Argilas saturadas E=2,5N 

 

Através dos ensaios triaxiais, é possível obter o módulo de elasticidade do material em função 

do gráfico de tensão desviadora versus deformação axial (Figura 2.14), conforme apresenta Das 

(2008). Dessa forma, obtém-se o módulo tangente inicial (Ei) através da inclinação da curva 

tensão desviadora x deformação axial.  

 

 

Figura 2.14 – Obtenção do Módulo de Elasticidade (E) através do ensaio triaxial (Das, 2008). 
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2.5. TEORIA DO ADENSAMENTO  

 

A Teoria do Adensamento Unidimensional proposta por Terzaghi (1943) permite a 

determinação, em qualquer instante e em qualquer posição da camada de solo que está 

adensando, do grau de adensamento, ou seja, das deformações, dos índices de vazios, das 

tensões efetivas e das pressões neutras correspondentes (Pinto, 2006).  

 

Terzaghi considera algumas hipóteses com o objetivo de simplificar a dedução da sua teoria, 

tais quais: 

 

1. Solo saturado; 

2. Solo homogêneo; 

3. A compressão é unidimensional; 

4. O fluxo d’água é unidimensional; 

5. Durante a compressão do solo, as compressibilidades das partículas sólidas e da água 

são desprezíveis; 

6. O fluxo ocorre segundo Lei de Darcy; 

7. O solo pode ser estudado como elementos infinitesimais, apesar de ser constituído de 

partículas e vazios; 

8. As propriedades do solo se mantêm constantes durante o processo de adensamento; e 

9. O índice de vazios varia linearmente com o aumento da tensão efetiva durante o 

processo de adensamento. 

 

No entanto, existem questionamentos em relação às hipóteses consideradas por Terzaghi, 

sobretudo, no que se refere à não variabilidade das propriedades do solo durante o processo de 

adensamento e à variação linear do índice de vazios com o aumento da tensão efetiva.  

 

É sabido que, na realidade, durante o adensamento, as propriedades do solo variam, como a sua 

permeabilidade, que diminui à medida que o índice de vazios também diminui, e a sua 

compressibilidade. Entretanto, segundo Pinto (2006), o resultado das variações de cada um dos 

parâmetros envolvidos no adensamento não é muito grande, pois seus efeitos se compensam.  
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Sabe-se também que os solos não se comportam de maneira elástico-linear e, a variação do 

índice de vazios ocorre linearmente apenas para tensões acima da tensão de pré-adensamento, 

porém, com o logaritmo das tensões efetivas. No entanto, de acordo com Pinto (2006), para 

pequenos acréscimos de tensão, a consideração de linearidade da variação do índice de vazios 

com o aumento da tensão efetiva não se afasta muito da realidade e, tal hipótese, ainda permite 

a associação entre o aumento da tensão efetiva e a correspondente dissipação de pressão neutra, 

através do parâmetro grau de adensamento. 

 

O grau de adensamento do solo (U) consiste na relação entre a variação do índice de vazios até 

um determinado tempo e a variação total do índice de vazios devida ao carregamento (Pinto, 

2006).  

 

A Figura 2.15 apresenta um esquema ilustrativo admitindo a hipótese de variação linear do 

índice de vazios com a tensão efetiva. 

 

 

Figura 2.15 – Variação linear do índice de vazios com a tensão efetiva. 

 

Com base na definição exposta acima, tem-se então que, o grau de adensamento do solo é dado 

pela equação (2.29): 

 



 

35 
 

𝑈 =
𝑒 − 𝑒

𝑒 − 𝑒
=

𝜎′ − 𝜎′

𝜎′ − 𝜎′
 (2.29) 

 

Onde: 

ei: Índice de vazios inicial (antes da aplicação do carregamento); 

ef: Índice de vazios final (após aplicação do carregamento); 

𝜎′ : Tensão efetiva inicial; 

𝜎′ : Tensão efetiva final (após a dissipação do excesso de poropressão). 

 

Da Figura 2.15, é possível obter as seguintes correlações em função das poropressões: 

 

𝑢 = 𝜎′ − 𝜎′  (2.30) 

𝑢 = 𝜎′ − 𝜎′ (2.31) 

𝑢 − 𝑢 = 𝜎′ − 𝜎′  (2.32) 

Portanto, em função das poropressões, tem-se que o grau de adensamento do solo também pode 

ser expresso pela equação (2.33): 

 

𝑈 =
𝑢 − 𝑢

𝑢
 (2.33) 

 

Ainda admitindo a hipótese de variação linear entre as tensões efetivas e o índice de vazios, 

define-se o coeficiente de compressibilidade do solo (av) como sendo a inclinação da reta, 

podendo ser expresso pela equação (2.34): 

 

𝑎 =
𝑒 − 𝑒

𝜎′ − 𝜎′
 (2.34) 

 

2.5.1 Fluxo Unidimensional 

 

A partir da dedução da Teoria do Adensamento Unidimensional de Terzaghi, considerando as 

hipóteses simplificadoras, conclui-se que o adensamento de uma camada de solo compressível, 
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considerando-se apenas o fluxo de água vertical (unidimensional) é expresso em função do 

coeficiente de adensamento vertical (cv), conforme apresenta a equação (2.35): 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑐

𝜕 𝑢

𝜕𝑧
 (2.35) 

 

O coeficiente de adensamento vertical do solo (cv) é definido como sendo a velocidade de 

deformação do solo quando solicitado por um aumento de tensão e pode ser obtido através da 

equação (2.36):   

 

𝑐 =
𝑘 (1 + 𝑒)

𝑎 𝛾
 

(2.36) 

 

Onde: 

u: Excesso de poropressão em um determinado tempo t; 

t: Tempo; 

kv: Coeficiente de permeabilidade vertical; 

e: Índice de vazios; 

av: Módulo de compressibilidade; 

𝛾 : Peso específico da água. 

 

Esta equação diferencial indica a variação da poropressão em relação ao tempo, ao longo da 

profundidade e, tal variação indica a própria variação das deformações (Pinto, 2006).  Segundo 

Pinto (2006), para o adensamento unidimensional, existem duas condições limites, tais quais: 

 

1. Existe drenagem completa em ambas as extremidades da amostra; logo, para um tempo 

t inicial (t = 0), a sobrepressão neutra nestas extremidades é nula, sendo Hd (maior distância de 

percolação da água) igual à metade da espessura da amostra (z = 2Hd), pois a água que se 

encontra na metade superior da amostra percola para a face superior, enquanto a água da outra 

metade percola para a face inferior. 

 

2. A sobrepressão neutra inicial, constante ao longo de toda a altura da amostra, é igual ao 

acréscimo de pressão aplicada. 
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Integrando a equação (2.35), obtém-se o Fator Tempo para a drenagem vertical (Tv), conforme 

equação (2.37): 

 

𝑇 =  
𝑐 𝑡

𝐻
 (2.37) 

 

Segundo Pinto (2006), o Fator Tempo (Tv) correlaciona os tempos de recalque às características 

do solo, através do coeficiente de adensamento vertical, e às condições de drenagem do solo, 

através da maior distância de percolação da água (Hd). No caso de drenagem em apenas uma 

das extremidades da camada, a maior distância de percolação (Hd) é igual à espessura da camada 

e, no caso de drenagem em ambas as extremidades, tal distância é igual à metade da espessura 

da camada.  

 

Através do Fator Tempo para a drenagem vertical (Tv) é possível obter a porcentagem média 

de adensamento vertical (Uv), conforme mostra Tabela 2.6.  

 

Tabela 2.6 – Porcentagem média de adensamento vertical com o fator tempo. 

Uv Tv Uv Tv Uv Tv 

0% 0,00000 34% 0,0908 68% 0,377 

1% 0,00008 35% 0,0962 69% 0,390 

2% 0,0003 36% 0,102 70% 0,403 

3% 0,00071 37% 0,108 71% 0,417 

4% 0,00126 38% 0,113 72% 0,431 

5% 0,00196 39% 0,119 73% 0,446 

6% 0,00283 40% 0,126 74% 0,461 

7% 0,00385 41% 0,132 75% 0,477 

8% 0,00503 42% 0,139 76% 0,493 

9% 0,00636 43% 0,145 77% 0,511 

10% 0,00785 44% 0,152 78% 0,529 

11% 0,0095 45% 0,159 79% 0,547 

12% 0,0113 46% 0,166 80% 0,567 

13% 0,0133 47% 0,173 81% 0,588 

14% 0,0154 48% 0,181 82% 0,610 
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Tabela 2.6 – Porcentagem média de adensamento vertical com o fator tempo. (Continuação) 

Uv Tv Uv Tv Uv Tv 

15% 0,0177 49% 0,189 83% 0,633 

16% 0,0201 50% 0,196 84% 0,658 

17% 0,0227 51% 0,204 85% 0,684 

Uv Tv Uv Tv Uv Tv 

18% 0,0254 52% 0,212 86% 0,712 

19% 0,0284 53% 0,221 87% 0,742 

20% 0,0314 54% 0,230 88% 0,774 

21% 0,0346 55% 0,239 89 % 0,809 

22% 0,0380 56% 0,248 90% 0,848 

23% 0,0415 57% 0,257 91% 0,891 

24% 0,0452 58% 0,267 92% 0,938 

25% 0,0491 59% 0,276 93% 0,993 

26% 0,0531 60% 0,286 94 % 1,055 

27% 0,0573 61% 0,297 95% 1,129 

28% 0,0616 62% 0,307 96% 1,219 

29% 0,0661 63% 0,318 97% 1,336 

30% 0,0707 64% 0,329 98% 1,500 

31% 0,0755 65% 0,340 99 % 1,781 

32% 0,0804 66% 0,352 100 % ∞ 

33% 0,0855 67% 0,364   

 

O cálculo do valor aproximado do Fator Tempo para a drenagem vertical (Tv) em função da 

porcentagem média de adensamento vertical (Uv) é realizado através das equações empíricas 

simplificadas (2.38) e (2.39): 

 

𝑇 =  𝑈 , para 0% ≤ Uv ≤ 52% (2.38) 

𝑇 =  1,781 − 0,933log (100 − 𝑈 (%)), para Uv > 52% (2.39) 
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2.5.2 Fluxo Tridimensional 

 

O processo de adensamento com fluxo tridimensional, ou seja, considerando o fluxo nas três 

direções (x, y e z), pode ser expresso pela seguinte equação: 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑐

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕 𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑐

𝜕 𝑢

𝜕𝑧
 (2.40) 

 

Onde: 

x, y e z: Coordenadas de um ponto de massa de solo; 

u: Poropressão; 

t: Tempo; 

ch: Coeficiente de adensamento horizontal do solo; e 

cv: Coeficiente de adensamento vertical do solo. 

 

Considerando o comportamento isotrópico do solo nas direções x e y, o valor do coeficiente 

horizontal é dado pela equação (2.41). 

 

𝑐 =
𝑘 (1 + 𝑒 )

𝑎 𝛾
 (2.41) 

 

Em que: 

kh: Coeficiente de permeabilidade horizontal do solo; 

ev0: Índice de vazios inicial para a tensão vertical efetiva inicial in situ; 

av: Módulo de compressibilidade; 

𝛾 : Peso específico da água. 

 

Em caso de elementos drenantes verticais de formato cilíndrico, a equação (2.40) é expressa 

em função da distância radial (r), medida do centro de drenagem até o ponto avaliado, conforme 

mostra equação (2.42): 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑐

1

𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+

𝜕 𝑢

𝜕𝑟
+ 𝑐

𝜕 𝑢

𝜕𝑟
 (2.42) 
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A Figura 2.16 apresenta os parâmetros de influência dos drenos verticais, com destaque para a 

área de influência do dreno, com o detalhe da célula unitária (Figura 2.16a), e para a seção 

equivalente de um PVD (Figura 2.16b). 

 

 

Figura 2.16 – Parâmetros geométricos de drenos: (A) área de influência do dreno e detalhe da 

célula unitária; (B) Detalhe da seção equivalente de um PVD (Almeida e Marques, 2014). 

 

Dessa forma, em se tratando de drenagem puramente radial ( 

Figura 2.17), ou seja, quando a drenagem vertical na massa de solo é desconsiderada, o 

adensamento da camada de solo compressível pode ser expresso pela equação diferencial 

(2.43): 

 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑐

1

𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+

𝜕 𝑢

𝜕𝑟
 (2.43) 
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Figura 2.17 – Representação esquemática da drenagem puramente radial (Vertematti et al., 

2015). 

O tratamento teórico do adensamento com drenagem radial foi desenvolvido por Barron (1948), 

através da extensão da teoria de Terzaghi, no qual foram admitidas duas condições de 

deformações: deformações verticais livres (free strain) e deformações verticais iguais (equal 

strain). 

 

Na condição free strain as deformações são resultado de um carregamento sem rigidez e, 

portanto, a tensão vertical total é constante em relação ao tempo. Sendo o carregamento 

uniforme, os recalques diferenciais ocorridos na superfície do terreno não influenciam, por 

efeito de arqueamento, a distribuição de tensões (d'Oliveira, 2003). 

 

Na condição equal strain, considerando um intervalo de tempo qualquer finito, o solo adjacente 

ao dreno adensa mais rapidamente do que aquele situado em regiões mais afastadas do mesmo 

(d'Oliveira, 2003). Essa diferença na velocidade de adensamento desenvolve recalques 

diferenciais na superfície superior da massa de solo e deformações distorcionais, contudo, para 

essa condição, foi considerado que tais efeitos não interferem no processo de adensamento 

(Barron, 1948 apud d’Oliveira, 2003). Entretanto, sabe-se que estes efeitos provocam uma certa 

distribuição de carga a depender do grau de arqueamento desenvolvido no material acima da 

camada compressível. Dessa forma, para tal condição, foi adotado um caso extremo em que o 

arqueamento redistribui as cargas superficiais, de forma que as deformações verticais sejam 

todas iguais, não ocorrendo, portanto, recalques diferenciais. Esta situação pode ser obtida em 

laboratório quando se aplica um carregamento sobre uma amostra usando uma placa rígida. No 

caso de equal strain não se pode considerar a tensão total constante, como no caso de free 

strain. O que é constante é a resultante do carregamento (d'Oliveira, 2003). 

 

Além das hipóteses simplificadoras de Terzaghi, Barron (1948) admitiu também as seguintes 

hipóteses: 

 

 Todo o carregamento vertical é inicialmente suportado pelo excesso de poropressão; 

 Toda a deformação de compressão dentro da massa de solo ocorre na direção vertical 

(d'Oliveira, 2003). 
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Considerando a condição de deformações verticais iguais (equal strain), para um cilindro de 

solo com dreno cilíndrico vertical, Barron (1948) obteve o grau de adensamento médio 

horizontal do solo conforme apresenta a equação (2.44): 

 

𝑈 = 1 − 𝑒
[

( )
]
 (2.44) 

 

Onde: 

𝑇 =
𝑐 𝑡

𝑑
 (2.45) 

 

𝐹(𝑛) =
𝑛

𝑛 − 1
ln(𝑛) −

3𝑛 − 1

4𝑛
≅ ln(𝑛) − 0,75 (2.46) 

 

𝑛 =
𝑑

𝑑
 (2.47) 

 

Sendo: 

𝑑 : Diâmetro de influência de um dreno (Figura 2.16 e  

Figura 2.17); 

𝑑 : Diâmetro do dreno ou diâmetro equivalente de um PVD com seção retangular (Figura 2.16 

e  

Figura 2.17); 

𝑇 : Fato tempo para drenagem horizontal; 

𝐹(𝑛): Função de densidade dos drenos. 

 

Segundo d’Oliveira (2003), o comportamento de um sistema real de drenos é intermediário 

entre as condições free strain e equal strain devido ao efeito do arqueamento e, 

consequentemente, à redistribuição de tensões durante o processo de adensamento. A diferença 

entre os resultados obtidos nas duas condições é pequena e diminuem à medida que os valores 

de n e do tempo (t), ou fator tempo (Th), aumentam. 

 

A Figura 2.18 apresenta as curvas de comparação entre as duas condições, onde observa-se que, 

para valores de n maiores que aproximadamente 10, as divergências são muito pequenas e 
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praticamente desaparecem para porcentagens de adensamento (U) maiores que 50%. Dessa 

forma, em função da sua maior simplicidade, a solução para a condição de equal strain é a mais 

utilizada. 

 

 

Figura 2.18 – Curvas de comparação entre as condições “free strain” e “equal strain” 

(Richart, 1959 apud d’Oliveira, 2003). 

 

A ocorrência simultânea da drenagem radial e da drenagem vertical no processo de 

adensamento é denominada como sendo drenagem combinada. Carrillo (1942) demonstrou que 

o processo de adensamento com fluxo tridimensional pode ser dividido, através do método de 

separação de variáveis, em um fluxo radial plano e um fluxo linear vertical, conforme mostra 

equação (2.48): 

 

(1 − 𝑈) = (1 − 𝑈 )(1 − 𝑈 ) (2.48) 

 

Onde: 

𝑈: Grau de adensamento médio global ou combinado; 

𝑈 : Grau de adensamento médio vertical; 

𝑈 : Grau de adensamento médio horizontal. 

 

De acordo com Vertematti et al. (2015), em termos práticos, a contribuição da drenagem 

vertical na drenagem combinada só é significativa para camadas com espessuras menores que 

10 m. 
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2.6. MODELOS CONSTITUTIVOS DOS SOLOS 

 

Os modelos constitutivos visam reproduzir o comportamento dos solos, no que diz respeito à 

relação de tensões e deformações, sob as condições de carregamentos às quais são submetidos. 

Espera-se que os modelos representem tal relação para a estimativa tanto do Estado Limite 

Último, onde pretende-se avaliar a evolução das tensões até a ruptura, quanto do Estado Limite 

de Utilização, onde busca-se conhecer os estados de tensão e deformação capazes de 

inviabilizar o bom funcionamento da estrutura (Peixoto, 2014). 

 

Na literatura, é possível encontrar diferentes modelos constitutivos, tais quais, elástico-linear, 

hiperbólico, elastoplástico, Cam-Clay modificado, elástico-linear anisotrópico, entre outros; e, 

conforme exposto por Santos (2018), um modelo pode ser considerado satisfatório quando 

representa adequadamente o comportamento do solo analisado.  

 

Em uma mesma estrutura, pode-se atribuir diferentes modelos constitutivos para representação 

dos materiais, como é o caso, por exemplo, dos aterros sobre solos moles. O comportamento da 

camada compressível (solo mole) é regido por aspectos de compressibilidade, sendo 

comumente representado pelo modelo Cam-Clay Modificado. Já o comportamento dos aterros 

compactados, que é marcado por um patamar elástico, até a tensão de escoamento, para assim, 

se iniciarem as deformações plásticas, se aproxima do modelo elastoplástico (Nogueira, 2021). 

 

Portanto, neste presente estudo, serão abordados os modelos elastoplástico e Cam-Clay 

Modificado. 

 

2.6.1 Modelo Elastoplástico 

 

O comportamento dos materiais quando submetidos a um carregamento pode ser variável, a 

depender do seu estado de tensões. As deformações resultantes de um carregamento podem ser 

classificadas como deformações elásticas, que se caracterizam por serem recuperáveis, ou seja, 

ao serem removidos os esforços atuantes sobre o corpo, ele volta a sua forma original; ou 

deformações plásticas, onde mesmo após a remoção dos esforços, não há recuperação da forma 

original do corpo. 
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O fenômeno elastoplástico, por sua vez, é caracterizado pela ocorrência de deformações 

irreversíveis no material quando se atinge um determinado estado de tensão, denominado limite 

de escoamento. 

 

A base do desenvolvimento dos modelos elastoplásticos foi a teoria da plasticidade. 

Inicialmente foram desenvolvidos para representar o comportamento de metais, porém, 

posteriormente, foram estendidos para materiais com atrito interno, como é o caso de materiais 

geológicos como os solos. 

 

A Figura 2.19 apresenta o comportamento elastoplástico de um metal, onde, verifica-se que, 

para tensões menores que 𝜎  este comportamento é caracterizado como linear elástico, ou seja, 

quando carregado ou descarregado, suas deformações são totalmente recuperáveis. Quando as 

tensões se tornam maiores que 𝜎  começam ocorrer deformações plásticas e o comportamento 

do material é caracterizado como elastoplástico. Dessa forma, quando o descarregamento 

ocorre no ponto G, são observadas deformações elásticas e plásticas. A tensão 𝜎  é, portanto, 

denominada como tensão de escoamento ou limite de escoamento (Ibañez, 2003). 

 

 

Figura 2.19 – Representação gráfica do comportamento elastoplástico de um metal (Atkinson 

e Bransby, 1978 apud Ibañez, 2003). 

 

A lei de endurecimento-amolecimento indica como o limite de escoamento varia de acordo com 

a deformação plástica (Ibañez, 2003). Quando há o aumento da resistência do material com o 

aumento da deformação plástica, denomina-se o fenômeno de endurecimento. Quando ocorre 
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o oposto, ou seja, diminuição da resistência do material com o aumento da deformação plástica, 

denomina-se amolecimento. O material se comporta como perfeitamente plástico, quando a 

superfície de escoamento permanece fixa, com o mesmo estado de tensão observado no início 

do escoamento. Estas três situações encontram-se apresentadas na Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 – Modelo elastoplástico. (a) com endurecimento. (b) perfeito. (c) com 

amolecimento (Nogueira, 2021). 

 

Um dos critérios de ruptura mais utilizados em aplicações geotécnicas é o critério de Mohr – 

Coulomb, que admite um comportamento elastoplástico perfeito do material e é expresso em 

função das tensões normais e cisalhantes sobre o plano de ruptura, conforme mostra equação 

(2.49): 

 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎′𝑡𝑎𝑛ϕ′ (2.49) 

 

Onde: 

𝜏: Tensão cisalhante sobre o plano de ruptura; 

𝜎′: Tensão normal efetiva sobre o plano de ruptura; 

𝑐 : Coesão efetiva do material; 

ϕ′: Ângulo de atrito efetivo. 

 

De acordo com Ibañez (2003), o modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb requer a definição 

de quatro parâmetros de solo, sendo dois utilizados para descrição das deformações elásticas – 
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módulo de deformação volumétrica (K) e o módulo de deformação cisalhante (G) – e outros 

dois diretamente associados com o critério – coesão (c) e ângulo de atrito interno (ϕ). 

 

2.6.2 Modelo Cam-Clay 

 

O modelo Cam-Clay foi inicialmente proposto em 1963 (Britto e Gunn, 2006) e, desde então, 

foi sendo aperfeiçoado, dando origem ao Cam-Clay modificado. A principal diferença entre o 

Cam-Clay original e o Cam-Clay modificado está na superfície de plastificação, que no 

primeiro tem forma espiral logarítmica e no último apresenta com formato elítptico. 

 

Comumente utilizado para representar o comportamento dos solos moles, o modelo tem sua 

concepção associada à teoria do estado crítico. De acordo com Ibañez (2003), a teoria de estado 

crítico (CST – critical state theory) apresenta que quando uma amostra de solo fofo é cisalhada, 

esta passa por estados progressivos até alcançar a ruptura. Ou seja, a trajetória de tensões passa 

através de várias superfícies de escoamento, experimentando deformações plásticas de modo 

contínuo, diminuindo de volume até chegar a um índice de vazios final, que permanece 

constante em relação a deformações adicionais, conforme mostra Figura 2.21.  

 

Quando uma amostra de solo denso é cisalhada, esta passa por uma tensão desviadora máxima 

(tensão de pico) para, em seguida, diminuir gradualmente para uma tensão residual. Neste 

processo, o solo inicialmente experimenta diminuição de volume, para depois expandir 

(comportamento dilatante) e chegar, finalmente, a um volume constante correspondente ao 

estado crítico (Ibañez, 2003). 

 



 

48 
 

 

Figura 2.21 – (a) Ensaio de compressão triaxial convencional para solos denso e fofo – 

Curvas q x 𝜀  / 𝜀  x 𝜀 . (b) Ensaio de compressão triaxial convencional não drenado para 

argila mole – Curvas p x q / e x p (Adaptado de Ibañez, 2003). 

 

A linha do estado crítico (LCE ou CSL) representa o estado final de amostras de solo em ensaios 

triaxiais quando é possível continuar a cisalhar a amostra sem que ocorram mudanças nas 

tensões impostas ou no volume do solo (Ibañez, 2003).  

 

O modelo Cam Clay considera o mesmo conceito de envoltória de ruptura de modelos como, 

por exemplo, o modelo Mohr-Coulomb, através da projeção da linha de estado crítico (LEC), 

com inclinação M no plano p x q, passando pela origem dos eixos, conforme mostra a Figura 

2.22. 
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Figura 2.22 – Linha do estado crítico no plano p x q. 

 

Segundo Lodi (1998), o Cam-Clay é um modelo elastoplástico com endurecimento isotrópico, 

cujas relações tensão-deformação envolvem quatro parâmetros característicos do material: λ 

(inclinação do trecho virgem de compressão isotrópica), κ (inclinação da curva de recuperação 

elástica de descarregamento / recarregamento), M (inclinação da linha do estado crítico no 

plano p x q) e G (módulo de deformação cisalhante).  

 

Os parâmetros λ e κ, obtidos das curvas de adensamento isotrópico, também podem ser obtidos 

por correlação com os coeficientes de compressão (Cc) e de expansão (Cs) do adensamento 

oedométrico, através da relações propostas por Atkison e Bransby (1978), conforme mostram 

equações (2.50) e (2.51). 

 

λ =
𝐶𝑐

𝑙𝑛10
 (2.50) 

 

κ =
𝐶𝑠

𝑙𝑛10
 (2.51) 
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2.7. DRENOS SINTÉTICOS VERTICAIS 

 

O uso dos drenos sintéticos verticais associados a pré-carregamento por aterros de sobrecarga 

ou sistema de vácuo tem se mostrado uma das mais eficientes técnicas de melhoria dos solos 

(Indraratna et al., 2011). 

 

A instalação dos drenos sintéticos verticais (ou PVDs) é uma técnica amplamente utilizada para 

mitigar problemas associados a instabilidade de aterros construídos sobre solos moles, 

produzindo uma aceleração significativa na ocorrência dos recalques (Da Silva et al., 2017).  

 

Através da instalação de PVDs em um projeto de pré-carregamento em Wenzhou, na China, a 

uma profundidade de 22 m da superfície do solo, com um espaçamento de 1,5, em uma malha 

triangular, associado a um pré-carregamento, foi observada a aceleração do processo de 

adensamento, atingindo quase 100% do adensamento primário quando parte da sobrecarga foi 

removida, ao final de 310 dias (Wang et al., 2018). 

 

Segundo Palmeira (2018), a aplicação de drenos verticais combinada a um colchão drenante se 

mostra muito mais eficiente para a aceleração de recalques do que a utilização isolada de 

colchão drenante. Nesse caso, a água coletada pelos drenos verticais é direcionada para o 

colchão drenante. 

 

A execução de drenos verticais de areia foi pioneiramente realizada no final da década de 1920, 

na Califórnia, Estados Unidos. Aproximadamente dez anos depois, foi desenvolvido, pelo 

engenheiro sueco Walter Kjellman, o primeiro protótipo de dreno pré-fabricado de papelão, que 

continuou sendo utilizado até o início dos anos 1970, quando o núcleo de papelão foi substituído 

por material sintético com sulcos, porém, ainda com filtro de papel. Posteriormente, filtros de 

geotêxtil foram incorporados aos novos modelos, constituindo os atuais drenos sintéticos 

verticais (Figura 2.23), usualmente chamados de geodrenos ou PVD (Prefabricated vertical 

drain), apresentado em tiras com cerca de 10 cm de largura e dezenas de metros de comprimento 

(Vertematti et al., 2015). 

 



 

51 
 

 

Figura 2.23 – Dreno vertical geossintético típico (FEMA, 2008). 

 

Comparando os drenos sintéticos com os drenos verticais tradicionais executados com materiais 

granulares, destacam-se algumas vantagens, como o fato de serem substancialmente mais 

econômicos em regiões onde existem limitações para o uso de materiais naturais, seja pela 

escassez ou por regulamentações ambientais; apresentarem facilidade de transporte e de 

instalação, e, por serem produtos manufaturados, é possível obter propriedades específicas, com 

repetibilidade e controle de qualidade rigoroso. Ademais a instalação dos drenos sintéticos é 

consideravelmente mais rápida em relação às soluções tradicionais com materiais granulares, o 

que reduz os custos e o tempo de construção, além de ser um processo mais limpo, evitando ou 

minimizando a contaminação de colchões drenantes durante a sua instalação (Palmeira, 2018). 

 

A sobrecarga temporária também acelera recalques relativos ao adensamento primário e reduz 

os recalques pós-construtivos. Dessa forma, a associação dos drenos sintéticos à sobrecarga 

temporária explora ao máximo o benefício da aceleração do adensamento (Almeida e Marques, 

2014). 

 

Atualmente, as principais aplicações dos drenos sintéticos são em obras executadas sobre solos 

compressíveis, como fundações de estruturas e aterros, incluindo aterros rodoviários, 

ferroviários e aeroportuários. 
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2.7.1 Propriedades Relevantes e Especificação 

 

As principais propriedades dos geossintéticos em um sistema drenante, responsáveis pela 

condução de fluidos, encontram-se apresentadas a seguir: 

 

 Propriedades físicas:  

o Relação entre a massa e a área do geotêxtil, expressa em g/m². Embora esteja 

associada ao custo do produto e à sua resistência mecânica, a relação não deve 

ser utilizada isoladamente como critério de especificação, visto que, produtos 

com a mesma relação podem apresentar propriedades distintas a depender do 

processo de fabricação, da matéria-prima e do tipo de geotêxtil; 

o Espessura nominal, que corresponde à distância entre as faces superior e inferior 

do geotêxtil, medida para uma dada tensão, uma vez que, os geotêxteis não 

tecidos e os geocompostos se comprimem quando submetidos a tensão; 

o Porosidade, que corresponde à relação entre o volume dos poros e o volume total 

do geotêxtil; 

o Dimensões; 

o Posição do filtro em relação ao núcleo drenante; 

o Composição do núcleo drenante e do geotêxtil do filtro, etc. 

 

 Propriedades mecânicas:  

o Resistência à compressão; 

o Resistência ao cisalhamento; 

o Resistência à tração; 

o Resistência à fluência, que consiste na deformação lenta e constante do 

geossintético quando submetidos a esforços de longa duração (Aguiar e 

Vertematti, 2015); 

o Alongamento, etc. 

 

 Propriedades hidráulicas: 

o Capacidade de descarga no plano, denominada capacidade de descarga e para 

esta aplicação deve seguir norma especifica ISO 18325 (2015) que considera o 

dobramento e a compressão do solo adjacente. 
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o Abertura de filtração, ou seja, diâmetro equivalente ao tamanho da maior 

partícula capaz de atravessar o elemento geossintético. 

 

 Propriedades de durabilidade: indicam a manutenção das principais propriedades do 

geossintético ao longo do tempo (Vertematti e Aguiar, 2015).  

o Resistência à exposição em meio ambiente natural (solo e água naturais com pH 

entre 4 e 9 e temperatura menor que 25ºC); 

o Durabilidade face à radiação UV; 

o Resistência à degradação química, ou seja, a capacidade de um geossintético de 

resistir à ação de substâncias agressivas quimicamente, como, por exemplo, 

compostos químicos e rejeitos industriais; 

o Resistência à degradação microbiológica, ou seja, a capacidade de um 

geossintético de resistir à ação de microrganismos presentes nos solos, que 

podem diminuir sua condutividade hidráulica no longo prazo;  

o Resistência à danos de instalação em campo; etc. 

 

As propriedades físicas, mecânicas e hidráulicas, assim como o desempenho do geossintético 

podem ser determinadas através de ensaios de laboratório.  

 

Considerando as operações de cravação que fazem parte do processo de instalação do PVD e 

as deformações impostas pelo solo durante o adensamento, as características de resistência 

mecânica e flexibilidade também devem ser avaliadas (Vertematti et al., 2015), Segundo 

Almeida e Marques (2014), no geral, a resistência e a flexibilidade mecânicas do filtro e do 

núcleo costumam ser atendidas. 

 

Também deve ser avaliada a sua capacidade de vazão quando submetido ao dobramento devido 

a recalques e deformações horizontais consideravelmente altos. Em caso de previsão de 

recalques ou deformações horizontais muito significativas, deve-se especificar PVD que 

tenham pequena redução da capacidade de descarga quando submetidos a dobramentos 

(Almeida e Marques, 2014). 

 

Portanto, para a especificação do elemento drenante do geocomposto, deve-se considerar os 

fatores de redução associados à capacidade de descarga do dreno, tais quais: 
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a) Presença de dobras por recalques do aterro: o fator de redução por dobras é estabelecido 

a partir de ensaios realizados conforme estabelece a norma  ISO 18325, para a condição 

com dobra e sem dobra; 

b) Fluência sob compressão em função do tempo de operação desejado: é estabelecido a 

partir de ensaios de fluência à compressão; 

c) Colmatação física, química ou biológica: geralmente estimado considerando o risco de 

colmatação que o dreno pode sofrer, precisando ser avaliado o risco de colmatação física 

e química no caso desta aplicação. Os ensaios GR (Gradient Ratio), normatizado pela 

norma ASTM D5101, que visa avaliar a compatibilidade entre geotêxteis e solos 

granulares, podem contribuir para uma estimativa do risco de colmatação física do 

elemento de dreno, mas os projetistas geralmente se valem de fatores recomendados da 

literatura ou pelos fabricantes.  

 

Vertematti (2015) apresenta a faixa de valores indicativos para os fatores de redução utilizáveis 

na fase de projeto básico conforme mostra a Tabela 2.7. 

 

Tabela 2.7 – Faixa de valores para os fatores de redução (Vertematti, 2015). 

Fator Valor mínimo Valor máximo 

Fluência em tração (FRPFL) 2,00 5,00 

Danos de instalação (FRPDI) 1,50 2,00 

Degradação ambiental (FRPMA) 1,05 2,00 

Ataque químico (FRPAQ) 1,00 2,00 

Fator de redução global (FRT) 3,15 40,00 

 

Segundo Koerner (2012), através da equação (2.52), obtém-se, para as condições de tensão 

confinante e gradiente hidráulico estabelecidas, a capacidade de descarga admissível a ser 

considerada em projeto (qallow) em função dos fatores de redução, sendo a capacidade de 

descarga (qult) obtida no ensaio conforme determina a norma ISO18325. 
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𝑞 = 𝑞 (

1

𝑅𝐹 𝑥𝑅𝐹 𝑥𝑅𝐹 𝑥𝑅𝐹 𝑥𝑅𝐹
) 

 

(2.52) 

Onde: 

RFSCB: Fator de redução considerando o cegamento (filme de partículas do solo sobre o 

geotêxtil) ou colmatação do dreno; 

RFCR: Fator de redução devido à redução de vazios do geotêxtil devido à fluência sob 

compressão; 

RFIN: Fator de redução para a intrusão de materiais adjacentes nos espaços vazios (impregnação 

dos vazios); 

RFCC: Fator de redução para colmatação química; 

RFBC: Fator de redução para colmatação biológica. 

 

A Tabela 2.8 apresenta os intervalos para os fatores de redução para projetos envolvendo o uso 

de geocompostos segundo Koerner (2012). 

 

Tabela 2.8 – Fatores de redução recomendados por Koerner (2012). 

Aplicação 
Faixa de variação de fatores de redução 

RFSCB 
(1) RFCR RFIN RFCC 

(2) RFBC 
(3) 

Filtros de estruturas de 

contenção 
2,0 a 4,0 1,5 a 2,0 1,0 a 1,2 1,0 a 1,2 1,0 a 1,3 

Filtros de drenagem 

subterrânea 
2,0 a 10 1,0 a 1,5 1,0 a 1,2 1,2 a 1,5 2,0 a 4,0 (3) 

Filtros para controle de 

erosões 
2,0 a 10 1,0 a 1,5 1,0 a 1,2 1,0 a 1,2 2,0 a 4,0 

Filtros de aterros 

sanitários 
2,0 a 10 1,5 a 2,0 1,0 a 1,2 1,2 a 1,5 2,0 a 5,0 (3) 

Drenagem sob gravidade 2,0 a 4,0 2,0 a 3,0 1,0 a 1,2 1,2 a 1,5 1,2 a 1,5 

Drenagem sob pressão 2,0 a 3,0 2,0 a 3,0 1,0 a 1,2 1,1 a 1,3 1,1 a 1,3 

Notas: 
1 Em caso de rip-rap ou blocos de concreto cobrindo a superfície do geotêxtil, deve-se usar o maior valor ou incluir 
fator de redução adicional; 
2 Os valores podem ser maiores em particular para águas altamente alcalinas; 
3 Os valores podem ser maiores para turbidez e/ou quantidade de microrganismos superior a 5.000 mg/L. 
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A capacidade de descarga dos drenos sintéticos é, em geral, verificada para drenos longos (com 

comprimento maior que 20 m) e é função da área do dreno disponível para o fluxo, que diminui 

com o aumento das tensões atuantes ocasionado por dobramentos devido aos recalques ou 

colmatação do dreno (Almeida e Marques, 2014). 

 

Orleach (1983), a partir das equações de Hansbo (1981), propôs que a resistência hidráulica dos 

drenos seja expressa pela equação (2.53): 

 

𝑊 = 2𝜋
𝑘

𝑞
𝐿  (2.53) 

 

𝑘 : Coeficiente de permeabilidade horizontal do solo; 

𝐿: Comprimento característico do dreno sintético vertical (igual ao comprimento do dreno 

quando a drenagem ocorre por apenas uma extremidade e igual à metade deste quando a 

drenagem ocorre pelas duas extremidades); 

𝑞 : Capacidade de descarga do dreno sintético vertical medida em ensaio para um gradiente 

hidráulico (i) igual a 1,0. 

 

Segundo Hansbo (1981, 2004), se a resistência hidráulica (Wq) < 0,1, esta pode ser desprezada 

no dimensionamento do dreno, sendo que, a maioria dos drenos sintéticos disponíveis no 

mercado tem capacidade de descarga suficiente (qw > 150 m³/ano), de forma a tornar esta 

questão desprezível no projeto. 

 

Além das propriedades inerentes à função de drenagem, para a especificação do PVD, de forma 

a garantir o funcionamento do geotêxtil como elemento filtrante, devem ser atendidos os 

seguintes critérios: 

 

I. Critério de retenção; 

II. Critério de permeabilidade; 

III. Critério colmatação; e 

IV. Critério de sobrevivência. 
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Embora os critérios de retenção e permeabilidade sejam contraditórios, visto que a 

permeabilidade de um filtro aumenta à medida que se tem o aumento da abertura de filtração, 

na maioria dos casos, é possível obter um filtro que apresente aberturas pequenas o suficiente 

para reter as partículas de solo e, ao mesmo tempo, permeável o suficiente para permitir que a 

água passe livremente por ele (Giroud, 2005). 

 

Ademais, também deve-se avaliar a a natureza crítica das aplicações dos geossintéticos em 

projetos de drenagem e filtração. Segundo Carroll (1983), os projetos de drenagem podem ser 

classificados em duas categorias: não críticos e críticos, conforme apresenta a Tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9 – Avaliação da condição crítica em projetos de drenagem (Carroll, 1983). 

Condição não 

crítica 

Falha de drenagem não resulta em uma diminuição na vida 

estrutural ou dano estrutural significativo; 

Evidências de colmatação do dreno aparecem bem antes da 

falha; 

Condição não 

crítica 

Custos de reparo são comparáveis ou menores custos de 

instalação para o dreno; 

Existe potencial mínimo de colmatação (por exemplo, solo bem 

graduado ou uniforme a ser drenado). 

Condição crítica 

Falha de drenagem resulta em uma diminuição na vida estrutural 

ou dano estrutural significativo; 

Nenhuma evidência de colmatação do dreno aparece antes da 

falha; 

Custos de reparo são significativamente mais altos do que os 

custos de instalação do dreno; 

Alto potencial hidráulico; 

Solo protegido é propenso ao piping. 

 

I. Critério de Retenção 

 

O critério de retenção tem como objetivo limitar o tamanho das partículas do solo em relação à 

abertura de filtração do filtro, garantindo a retenção pelo geotêxtil das partículas de solo.  
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A retenção do solo não consiste em evitar totalmente a migração das partículas, mas sim, em 

garantir que o solo próximo ao filtro permaneça estável. Isto é, algumas partículas podem 

migrar para dentro e/ou através do filtro, desde que esta migração não afete a estrutura do solo 

(ou seja, não gere qualquer movimento da massa do solo) e desde que o filtro consiga acomodar 

as partículas migratórias sem levar a uma colmatação significativa (Giroud, 2005). 

 

Segundo Urashima (2002), considerando que os valores da abertura de filtração do geotêxtil 

(𝑂 ) dependem do tipo de ensaio realizado, os critérios de retenção devem indicar qual método 

de ensaio a ele relacionado. A depender do método, a abertura de filtração pode ser denominada 

de diferentes formas, tais quais: 

 

a) Peneiramento Seco (AOS - Apparent Opening Size ou Abertura Aparente): Neste ensaio 

são utilizadas esferas de vidro, com faixas de diâmetros selecionadas, que são dispostas 

(um diâmetro por vez) sobre uma amostra do geotêxtil fixada a uma peneira e submetida 

a processos de vibração. O ensaio é normalizado pela ASTM D4751 (Standard Test 

Methods for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile).  

 

b) Peneiramento Úmido (O90 - Abertura de Filtração Característica): Este ensaio é 

realizado utilizando-se partículas de areia padronizada, as quais são vibradas e forçadas 

através de uma amostra do geotêxtil sob um fluxo contínuo de água. O geotêxtil apoia-

se sobre uma peneira presa ao agitador. Devido à ação do fluxo de água e da vibração 

imposta pelo agitador, as partículas de areia são forçadas a atravessar o geotêxtil. O 

material passante é peneirado e, assim, determina-se a abertura de filtração do geotêxtil. 

Este ensaio é normalizado pela ABNT NBR ISO 12956 (Geotêxteis e produtos 

correlatos — Determinação da abertura de filtração característica). 

 

Na literatura são encontrados diversos critérios de retenção e a escolha do critério a ser utilizado 

deve ser guiada pelas semelhanças entre as condições de projeto com as particularidades do 

trabalho que deu origem ao critério em questão, visto que, este encontra-se relacionado ao tipo 

de geotêxtil, às características do solo e às condições hidráulicas e mecânicas da obra. Critérios 

de retenção com base em soluções probabilísticas também podem ser encontrados na literatura, 

no entanto, estes critérios apresentam abordagens com aplicação limitada, devido à sua maior 

complexidade (Palmeira, 2018). 
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Os drenos sintéticos avaliados neste presente trabalho apresentam basicamente o valor de AOS 

e, por isso, foi considerado o critério da FHWA (1995). 

 

Segundo FHWA (1995) o critério de retenção é dado pela inequação genérica AOS < B x D85s, 

onde: 

 Em condições críticas, utilizar: B = 1 

 Em solos com D50 ≥ 0,075 mm: 

o Utilizar: B = 1, para U < 2 ou U > 8 

o Utilizar: B = 0,5, para 2 < U < 4 

o Utilizar: B = 8/U, para 4 < U < 8 

 Em solos com D50 < 0,075 mm, B depende do tipo de geotêxtil: 

o Utilizar B = 1,8, para geotêxteis não tecidos 

o Utilizar B = 1, para geotêxteis tecidos 

o Utilizar AOS < 0,3 mm para ambos os tipos de geotêxteis 

 

II. Critério de Permeabilidade 

 

O critério de permeabilidade visa garantir que o filtro geotêxtil terá um coeficiente de 

permeabilidade suficientemente maior que o do solo em contato, compatível com as 

necessidades do regime de fluxo e as características da obra. O coeficiente de permeabilidade 

do geotêxtil a ser considerado na especificação deve ser o valor obtido sob o nível de tensões 

esperado na obra (Palmeira, 2018).  

 

Segundo FHWA (1995), o critério de permeabilidade é expresso pela inequação kGT > C x ks, 

onde C corresponde a um coeficiente adimensional: 

 Situações não críticas, com baixos gradientes e solos estáveis: C = 1; 

 Situações críticas ou severas, com gradientes hidráulicos elevados, condutividade 

hidráulica dinâmica ou solos instáveis: C = 10. 

 

III. Critério de Porosidade 

 

Este critério é mais crítico para geotêxteis tecidos e tem como objetivo garantir que o número 

de aberturas do geotêxtil seja suficiente (Aguiar e Vertematti, 2015).  
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Tabela 2.10 – Critérios de porosidade (Aguiar e Vertematti, 2015). 

Critérios de porosidade 

Geotêxteis tecidos Porosidade (n) ≥ 0,55 

Geotêxteis não tecidos Área aberta relativa (AR) ≥ 0,1 

 

IV. Critério de Espessura 

 

Geralmente, a espessura do geotêxtil é determinada pelo fabricante. O dimensionamento da 

espessura do material é recomendado em situações em que se verifica a necessidade de 

fabricação de um geotêxtil especialmente para a obra em questão. 

 

V. Critério de colmatação 

 

O critério anticolmatação busca garantir que o filtro não sofrerá nenhum tipo de colmatação 

durante sua vida útil. Esta colmatação do geotêxtil pode ocorrer através de, basicamente, três 

mecanismos: cegamento, bloqueamento e obstrução interna (Figura 2.24).  

 

O cegamento é um mecanismo associado a solos internamente instáveis, sujeitos ao processo 

de sufusão, ou seja, à migração de partículas menores através dos vazios existentes entre as 

partículas maiores do solo. Dessa forma, ocorre o acúmulo de partículas de solo com dimensões 

menores que as aberturas do geotêxtil, formando uma camada de baixa permeabilidade na face 

do filtro, levando ao seu cegamento.  

 

Já o mecanismo de bloqueamento consiste na obstrução total ou parcialmente as aberturas do 

geotêxtil por partículas de solo. Os geotêxteis do tipo tecido apresentam maior probabilidade 

de ocorrência deste mecanismo do que os geotêxteis não tecidos.  

 

Na obstrução interna, ou colmatação física, as partículas de solo são carreadas junto com o 

fluido, penetrando no geotêxtil e causando sua obstrução interna. A colmatação física também 

pode ocorrer por processos biológicos, por formação de colônias de bactérias (Figura 2.25), 

factível em geossintéticos aplicados em aterros sanitários, ou por processos químicos (Figura 

2.26) como, por exemplo, a precipitação de compostos. 
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Figura 2.24 – Mecanismos de colmatação de filtros geotêxteis: (A) Cegamento; (B) 

Bloqueamento; (C) Obstrução Interna (Palmeira, 2018). 

 

 

Figura 2.25 – Formação de filmes de bactérias em um filtro geotêxtil submetido ao fluxo de 

chorume (Palmeira, 2018). 
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Figura 2.26 – Colmatação férrea de filtro geotêxtil (Palmeira, 2018). 

 

A Tabela 2.11 apresenta o critério de colmatação segundo FHWA (1995). 

 

Tabela 2.11 – Critérios de colmatação (FHWA, 1995).  

Critério Geotêxtil Aplicação 

GR (Gradient Ratio) < 3 - Severa 

Porcentagem de área aberta > 4% Tecido Não severa 

Porosidade > 30% Não tecido Não severa 

 

VI. Critério de Sobrevivência 

 

O critério de sobrevivência tem como objetivo a avaliação de aspectos associados à 

sobrevivência do geotêxtil sob solicitações mecânicas, assim como a sua durabilidade e seu 

desempenho a longo prazo. Deve-se avaliar a matéria prima que constitui o geossintético, a 

deformação sob tensões, a resistência à agressividade do meio, a resistência mecânica, a 

flexibilidade, entre outros aspectos inerentes ao projeto em questão. 

 

2.7.2 Dimensionamento 

 

Para a definição do espaçamento entre os drenos sintéticos, dado o padrão da malha de cravação 

previamente definido e um grau de adensamento médio da camada para um tempo aceitável, é 

necessário realizar o dimensionamento dos drenos. A sequência do dimensionamento proposta 

por Almeida e Marques (2014) encontra-se apresentada a seguir: 
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1. Definição dos parâmetros geotécnicos necessários: 

 cv: Coeficiente de adensamento vertical do solo; 

 ch: Coeficiente de adensamento horizontal do solo; 

 kv: Coeficiente de permeabilidade vertical do solo; 

 kh: Coeficiente de permeabilidade horizontal do solo; 

 k’h: Coeficiente de permeabilidade horizontal da área afetada pelo amolgamento 

causado na cravação do dreno. 

 

Na literatura existem diversos estudos sobre o efeito do amolgamento, que indicam faixas 

de valores de 𝑘 𝑘′⁄  entre 1 e 6, com valor médio de 2,5 (Almeida e Marques, 2014). 

 

2. Definição do padrão de cravação, malha quadrada ou malha triangular, e as grandezas 

geométricas: diâmetro equivalente (dw), diâmetro equivalente do mandril (dm) de cravação, 

diâmetro da área afetada pela cravação (ds) e altura da camada de solo compressível 

(Hcamada). 

 

Embora o padrão de cravação triangular apresente maior eficiência, o quadrado é 

ligeiramente mais fácil de ser executado (Almeida e Marques, 2014). Para o cálculo das 

grandezas geométricas utilizam-se as equações a seguir: 

 

𝑑 =
2(𝑎 + 𝑏 )

𝜋
 (2.54) 

𝑑 =
4(𝑤 𝑙 )

𝜋
 (2.55) 

𝑑 = 2𝑥𝑑 = 2𝑥
4(𝑤 𝑙 )

𝜋
 (2.56) 

 

Onde: 

𝑎  e 𝑏 : Dimensões do dreno sintético; 

𝑤  e 𝑙 : Dimensões do mandril de cravação. 

 

3. Estimar a capacidade de descarga do dreno (qw) para o estado de tensões representativo do 

caso: 
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A capacidade de descarga (qw) dos drenos sintéticos (procedimento 3) é medida em ensaio, 

considerando um gradiente unitário (i=1,0) e é função da área do dreno que é disponível 

para o fluxo. Essa área diminui à medida que se aumentam as tensões horizontais atuantes 

(que surgem devido ao dobramento causado pelos recalques) e a colmatação dos drenos 

(Almeida e Marques, 2014). A resistência hidráulica (Wq) dos drenos pode ser calculada 

pela equação (2.53). 

 

4. Definir o grau de adensamento global médio (U) desejado para a camada e o tempo aceitável 

(tac) para se obter o grau de adensamento global médio (U). 

 

5. Definir se será considerada a drenagem combinada, que consiste na drenagem vertical 

associada à radial, ou se será considerada apenas a drenagem radial: 

No caso de aplicação dos drenos em camadas de espessuras relativamente pequenas, 

normalmente menores que 10 m, considera-se, além da drenagem radial, também a 

drenagem vertical. A ocorrência simultânea das duas drenagens é chamada de drenagem 

combinada (Almeida e Marques, 2014). Neste caso, a porcentagem média de adensamento 

da drenagem combinada (𝑈) é definida pela equação (2.48). 

 

6. Adotar um espaçamento (l) para uma tentativa inicial e calcular o diâmetro de influência 

(de), conforme equações (2.57) e (2.58): 

 

𝑑 = 1,13𝑙  (malhas quadradas) (2.57) 

𝑑 = 1,05𝑙  (malhas triangulares) (2.58) 

 

7. Calcular o Fator Tempo vertical (Tv) pela equação (2.37) e, pela Teoria de Terzaghi, através 

das equações (2.38) e (2.39), o correspondente grau de adensamento médio vertical (Uv) 

para o tempo aceitável (tac) definido no passo 4, caso se adote drenagem combinada. 

 

8. Calcular a Função Densidade (F(n)) dos drenos, através da equação (2.46), considerando o 

efeito do amolgamento do solo (Fs) e a resistência hidráulica do dreno sintético (Fq), caso 

esta seja relevante: 
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Quando se considera o amolgamento ao redor do dreno, deve-se somar ao valor de F(n), na 

equação (2.46), o valor de Fs, dado pela equação (2.59): 

 

𝐹 =
𝑘

𝑘′
− 1 ln 

𝑑

𝑑
 (2.59) 

 

Além disso, se Wq > 0,1, Hansbo (1981) recomenda acrescer ao valor de F(n), o valor de 

Fq, definido pela equação (2.60): 

 

𝐹 = 𝜋𝑧(𝐿 − 𝑧)
𝑘

𝑞
 (2.60) 

 

Onde: 

𝑑 : Diâmetro equivalente do dreno sintético vertical; 

𝑑 : Diâmetro da área amolgada pela cravação; 

𝑘 : Coeficiente de permeabilidade horizontal do solo; 

𝑘′ : Coeficiente de permeabilidade horizontal da área amolgada; 

𝑧: Profundidade da camada; 

𝐿: Comprimento característico do dreno sintético (igual ao comprimento do dreno quando 

a drenagem ocorre por apenas uma extremidade e igual à metade deste quando a drenagem 

ocorre pelas duas extremidades). 

𝑞 : Capacidade de descarga do dreno sintético vertical medida em ensaio para um gradiente 

hidráulico (i) igual a 1,0. 

 

9. Calcular o grau de adensamento médio horizontal (Uh) em função do Uv, através da equação 

(2.48), calculado no passo 7. Caso se adote apenas o adensamento radial, Uh = U. 

 

10. Calcular o Fator Tempo horizontal (Th), a partir dos valores de Uh e F(n), a partir da equação 

(2.44). Com o Fator de Tempo horizontal (Th), pela equação (2.45), calcula-se o tempo 

necessário (tnec) para se obter o grau de adensamento médio desejado. 

 

11. Se o tempo necessário for maior que o tempo aceitável (tnec>tac), deve-se optar por: 

 Reduzir tentativamente o espaçamento (l); ou 

 Adotar o padrão de malha triangular (se ainda não adotado); ou 
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 Empregar um dreno com maior capacidade de descarga (qw); 

 

12. Repetir os passos até se obter tnec ≤ tac. 

 

2.7.3 Instalação 

 

No processo de instalação dos drenos sintéticos verticais, executa-se inicialmente a camada 

drenante, que tem também função de aterro de conquista, geralmente composto por areia grossa 

com alta permeabilidade, responsável por captar o fluxo proveniente dos drenos. Segundo 

Vertematti et al. (2015), o colchão deve apresentar características geotécnicas e geométricas 

apropriadas, de tal forma que a sua capacidade de vazão seja maior ou igual a dos drenos e não 

retarde o funcionamento do sistema.  

 

Somente após a execução do colchão drenante, são instalados os drenos (Figura 2.27) e, feito 

isso, é executado o aterro de sobrecarga.  

 

 

Figura 2.27 – Detalhe do PVD após instalação, que se sobressai ao colchão drenante em areia 

(Maccaferri, s.d.). 
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Os drenos sintéticos devem ser instalados até a profundidade especificada em projeto, baseado 

na formação geológica local. Os equipamentos de instalação normalmente são formados por 

uma torre que contém um mandril (Figura 2.28), que é utilizado para minimizar o amolgamento 

do solo compressível, reduzir a pré-colmatação do dreno e protegê-lo contra rasgos, cortes e 

abrasões. O PVD deve conter uma placa de ancoragem, barra ou ponteira para ancorá-lo à 

profundidade requerida no instante em que o mandril for removido. 

 

 

Figura 2.28 – Esquema de instalação dos drenos sintéticos (Palmeira, 1996 apud Palmeira, 

2018). 

 

Segundo Almeida e Marques (2014), os equipamentos de cravação do PVD apresentam grande 

produtividade - cerca de 2 km por dia, a depender da estratigrafia – quando comparada às 

operações necessárias à instalação de drenos de areia, refletindo significativamente nos 

aspectos econômicos. 

 

A Figura 2.29, a Figura 2.30 e a Figura 2.31 apresentam os registros fotográficos da cravação 

do PVD, da vista superior da camada drenante e do detalhe do mandril de cravação, das obras 

de construção de um aterro experimental executado sobre fundações em argila mole (Oliveira, 

2006). 
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Figura 2.29 – Cravação do PVD (Oliveira, 2006). 

 

 

Figura 2.30 – Vista superior da camada drenante com PVD (Oliveira, 2006). 
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Figura 2.31 – Detalhe do mandril de cravação dos drenos verticais (Oliveira, 2006). 

 

2.8. PREVISÃO DE RECALQUES E DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS 

 

Segundo Almeida e Marques (2014), os recalques são usualmente classificados, de forma 

simplista, em recalques imediatos (∆hi), recalques por adensamento primário (∆h) e recalques 

por compressão secundária (∆hsec). 

 

Alternativamente, de acordo com Leroueil (1994), os recalques podem ser classificados em 

construtivos e de longo prazo. Os recalques construtivos consistem na soma dos recalques 

imediatos (∆hi) e dos recalques por recompressão primária (∆harec), ou seja, da condição in situ 

até o instante de entrada no trecho virgem de compressão. Já os recalques de longo prazo 

consistem na soma dos recalques por adensamento primário virgem (∆hadp) e dos recalques por 

compressão secundária (∆hsec).  

 

2.8.1 Recalques Imediatos 

 

Geralmente, os recalques imediatos são de pequena magnitude e decorrem do carregamento 

instantâneo e sem variação no volume da argila (Almeida e Marques, 2014). 
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O recalque imediato (∆hi) no centro do aterro pode ser calculado pela Teoria da Elasticidade, 

conforme equação (2.61): 

 

 
∆ℎ =  

2 𝑥 ∆𝜎  𝑥 𝑏 𝑥 (1 − 𝑣 )

𝐸
 (2.61) 

 

O cálculo do acréscimo de tensão devido à carga do aterro é realizado conforme equação (2.62): 

 

 ∆𝜎 = 𝐼(𝛾  𝑥 ℎ ) (2.62) 

 

Onde: 

 ∆𝜎 : Acréscimo de tensão devido à carga do aterro; 

b: dado geométrico do aterro; 

ν: Coeficiente de Poisson para a condição não drenada (ν = ν𝑢 = 0,5); 

𝐸: Módulo de elasticidade para a condição não drenada (𝐸 = 𝐸 ). 

𝐼: Fator de influência, obtido do Ábaco de Osterberg (Figura 2.32); 

𝛾 : Peso específico do aterro; 

ℎ : Espessura do aterro. 

 

 

Figura 2.32 – Recalque por adensamento imediato: (A) Variáveis usadas no cálculo de 

recalques / (B) Ábaco de Osterberg para obtenção do fator de influência (I) para o 

carregamento trapezoidal (Poulos e Davis, 1974 apud Almeida e Marques, 2014).  
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2.8.2 Recalques por Adensamento Primário 

 

O recalque por adensamento primário ocorre basicamente pela redução de vazios do solo, 

estando associado ao coeficiente de permeabilidade de cada solo. O recalque por adensamento 

primário de no meio de uma camada de argila pode ser calculado pela equação (2.63): 

 

 
∆ℎ =  ℎ

𝐶

1 + 𝑒
𝑥 𝑙𝑜𝑔

𝜎′

𝜎′
+

𝐶

1 + 𝑒
𝑥 𝑙𝑜𝑔

𝜎′ + ∆𝜎

𝜎′
 (2.63) 

 

 

Onde: 

ℎ : Espessura da camada de argila; 

𝜎′ : Tensão efetiva vertical in situ; 

𝜎′ : Tensão de sobreadensamento; 

𝑒 : Índice de vazios in situ para a profundidade de interesse; 

𝐶 : Índice de recompressão; 

𝐶 : Índice de compressão. 

∆𝜎 : Acréscimo de tensão devido à carga do aterro. 

 

Os parâmetros para a definição da magnitude do recalque por adensamento primário são obtidos 

a partir da curva de compressão, pelo Método de Pacheco e Silva (1970), conforme mostra  

Figura 2.33. 
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Figura 2.33 – Parâmetros de compressibilidade obtidos a partir da curva de compressão – 

Método de Pacheco e Silva (1970) (Almeida e Marques, 2014). 

 

Quando o efeito da submersão do aterro é considerado, o cálculo do recalque deve ser feito de 

forma iterativa. Da mesma forma, o processo de cálculo também é iterativo nos casos em que 

o recalque do aterro deve ser estabilizado em uma cota fixa, como, por exemplo, aterros em 

encontros de ponte e ao redor de edificações residenciais estaqueadas (Almeida e Marques, 

2014). 

 

Após o cálculo da magnitude do recalque ao final do adensamento primário, é possível calcular 

o tempo necessária para sua estabilização, bem como, a sua variação ao longo do tempo.  

No caso da drenagem unidimensional (drenagem vertical), o cálculo do recalque em um 

determinado tempo, ∆ℎ(𝑡), é realizado segundo Teoria de Terzaghi, apresentada no item 2.5, 

conforme equação (2.64): 

 

 ∆ℎ(𝑡) = 𝑈  𝑥 ∆ℎ (2.64) 

 

Onde: 

𝑈 : Função do Fator Tempo (𝑇 ), conforme apresentado no item 2.5; 

∆ℎ: Recalque por adensamento primário. 
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Em geral, os cálculos de recalque versus tempo desconsideram o tempo construtivo, ou seja, 

apresenta-se a variação do recalque com o tempo para carregamento instantâneo. No entanto, 

quando deseja-se apresentar a condição de tempo construtivo diferente de zero, pode-se adotar 

o método proposto por Terzaghi (1943), em que se admite que: 

 

I. O recalque é igual ao que ocorreria se fosse feito o carregamento instantaneamente na 

metade do período construtivo; 

II. Os recalques são proporcionais ao carregamento. 

 

Dessa forma, para um determinado tempo final de construção tc, o recalque seria aquele 

ocorrido em tc/2. Para tempos maiores que o tempo final (t > tc), obtém-se a curva corrigida 

sempre pelo deslocamento da curva de recalque instantâneo de um tempo tc/2. Para tempos 

inferiores ao tempo final (t < tc), o recalque seria igual ao que ocorre em um tempo t/2 e 

proporcional à carga aplicada (Almeida e Marques, 2014). 

 

2.8.3 Recalques por Compressão Secundária 

 

A compressão secundária pode ser entendida como as deformações que ocorrem principalmente 

ao fim do adensamento primário e que não estão associadas à dissipação dos excessos de 

poropressão ainda remanescentes no corpo de prova (Almeida e Marques, 2014). 

 

Segundo Almeida e Marques (2014) é adotada a denominação de “compressão secundária” em 

vez de “adensamento secundário” visto que, na sua definição, este fenômeno não envolve a 

dissipação de poropressões. 

 

A compressão secundária é um assunto sobre o qual ainda há muita divergência, tanto em 

relação à sua definição, quanto aos modelos físicos que se propõem a entendê-la ou estimar a 

sua magnitude. No entanto, é consensual que sua consideração no cômputo dos recalques totais 

é expressiva devendo, portanto, ser considerada (Brasil, 2015). 

 

A abordagem tradicional da compressão secundária considera que o adensamento secundário 

ocorre somente ao final do adensamento primário e, para cada incremento de tensão vertical 

aplicada, é calculado o coeficiente de compressão secundária, 𝐶  (Almeida e Marques, 2014). 



 

74 
 

Conforme a abordagem tradicional, os recalques por compressão secundária são calculados pela 

equação (2.65): 

 

 

∆ℎ =

𝐶  𝑥 ℎ 𝑥 𝑙𝑜𝑔
𝑡

𝑡 ∗

(1 + 𝑒 )
 (2.65) 

 

 
𝐶 =

∆𝑒

∆𝑙𝑜𝑔𝑡
 (2.66) 

 

Onde: 

𝐶 : Coeficiente de compressão secundária; 

ℎ : Espessura da camada de argila; 

𝑒 : Índice de vazios inicial; 

𝑡 ∗: Tempo ao fim do adensamento primário. 

 

Já o recalque total com o tempo, segundo a mesma abordagem, é dado pelas equações (2.67), 

(2.68) e (2.69): 

 

 ∆ℎ(𝑡) = 𝑈(𝑇 )𝑥∆ℎ  para 𝑡 ≤ 𝑡  (2.67) 

 ∆ℎ 𝑡 ∗ = ∆ℎ  para 𝑡 = 𝑡 ∗ (2.68) 

 

 
∆ℎ(𝑡) = ∆ℎ +

   ∗

( )
  para 𝑡 ≥ 𝑡 ∗ (2.69) 

 

A Figura 2.34 apresenta as curvas de compressão secundária segundo a abordagem tradicional. 
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Figura 2.34 – Abordagem tradicional da compressão secundária: (A) Curvas de compressão 

ao fim do primário e de 24 horas; (B) Variação do índice de vazios de um estágio de 

carregamento (Almeida e Marques, 2014). 

 

Ainda de acordo com Almeida e Marques (2014), embora a abordagem tradicional seja mais 

fácil de ser utilizada, a magnitude dos recalques secundários ao longo do tempo, obtidos através 

desta metodologia é questionável, uma vez que, considera-se que a compressão secundária não 

tem fim, já que 𝐶  é tido como constante. Isso implicaria em índices de vazios tendendo a 

valores negativos com o tempo, o que não é fisicamente possível. 
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2.9. MODELAGEM NÚMERICA COM DRENOS SINTÉTICOS VERTICAIS 

 

Para a otimização das simulações numéricas com a utilização de drenos sintéticos verticais é 

necessária a transformação de um problema tridimensional em um modelo de deformação plana 

que contenha propriedades e dimensões equivalentes, através da conversão de células  unitárias 

axissimétricas (que possuem simetria radial) para o estado de deformação plana (Santos, 2018). 

  

Segundo Indraratna et. al (2003), embora os drenos verticais sejam axissimétricos, na maioria 

das análises de elementos finitos em aterros considera-se a deformação plana para maior 

eficiência computacional, e a equivalência entre as condições de deformação axissimétrica e de 

deformação plana pode ser obtida de três formas distintas, sendo elas: 

 

 Ajustes geométricos: mantêm-se a permeabilidade do solo e altera-se o espaçamento 

entre os drenos; 

 Ajustes na permeabilidade: mantêm-se o espaçamento entre os drenos e altera-se a 

permeabilidade do solo; 

 Combinação de ajustes na geometria e na permeabilidade: a permeabilidade no modelo 

de deformação plana é calculada, considerando um espaçamento entre os drenos 

conveniente.  

 

Indraratna e Redana (1997) apresentam a conversão do sistema de drenos verticais em 

elementos de drenagem paralelos equivalentes para a condução do problema em termos 

bidimensionais, alterando o coeficiente de permeabilidade do solo e assumindo células de 

deformação plana (Figura 2.35). 

 

 



 

77 
 

 

Figura 2.35 – Conversão de células  unitárias axissimétricas (a) para o estado de deformação 

plana (b) (Indraratna e Redana, 1997). 

 

Da Figura 2.35, tem-se que: 

 

 𝑏 = 𝑟  (2.70) 

 𝑏 = 𝑟  (2.71) 

 

Onde: 

 

𝑟 =
𝑑

2
=

(𝑎 + 𝑏)

𝜋
 

 

(2.72) 

𝑟 =
𝑑

2
=

4(𝑤𝑙)

𝜋
 (2.73) 

 

Após a conversão da célula unitária axissimétrica para o estado de deformação plana é 

importante que seja feita a conversão da permeabilidade do solo em uma permeabilidade 

equivalente que traduza, em termos bidimensionais, o comportamento da célula axissimétrica. 

Caso este procedimento não seja realizado e seja considerada a permeabilidade original do solo 

em um estado bidimensional, os drenos verticais passam a ser interpretados como trincheiras, 
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elevando seu potencial drenante, e consequentemente, reduzindo o tempo de adensamento de 

forma equivocada (Nogueira, 2021).  

 

Hird et. al (1992, 1995 apud Indraratna et. al, 2003) apresenta uma técnica de modelagem 

obtida por meio de ajustes realizados na permeabilidade do solo e no espaçamento dos drenos, 

aplicada a vários aterros estabilizados com a utilização de drenos verticais. O comportamento 

do solo mole foi representado pelo modelo Cam-Clay modificado. Uma previsão dos recalques 

considerada aceitável foi obtida, conforme mostra Figura 2.36a, onde as curvas de recalque 

versus tempo para a deformação axissimétrica e para a deformação plana se aproximam, embora 

tenha sido observada maior dificuldade para se prever o comportamento da dissipação das 

poropressões (Figura 2.36b). 

 

 

Figura 2.36 – (a) Comparação dos recalques médios na seção central do aterro de Porto Tolle. 

(b) Comparação da dissipação da poropressão no meio da malha dos drenos, na metade da 

camada, para o aterro de Porto Tolle (Hird et al., 1995 apud Indraratna et al. 2003). 

 

Indraratna et al. (2011) aborda a modelagem numérica com drenos sintéticos, onde o 

procedimento de conversão para o estado plano de deformação é realizado considerando os 

fatores que afetam seu desempenho, como a zona amolgada, a zona de influência e a insaturação 

do dreno. Segundo o autor, tais fatores podem influenciar significativamente o adensamento e, 

portanto, devem ser modelados de forma adequada em qualquer análise numérica para obter 

previsões confiáveis. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE DRENOS SINTÉTICOS EM 

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS 

 

No Brasil, a aplicação da metodologia de drenos sintéticos a barragem de contenção de rejeitos 

ainda é relativamente pouco explorada. A maior parte dos estudos e aplicações associados ao 

uso de geossintéticos nestas estruturas se concentram em filtração e drenagem, separação e 

proteção entre camadas de granulometria distintas que compõem o maciço (por exemplo, 

núcleo, fundação e enrocamento), reforço de fundação e taludes com o uso de geogrelhas, 

estabilização de faces com a aplicação de geotêxteis e revestimentos com o uso de 

geomembranas. 

 

Em 1976, para a construção de uma barragem de rejeitos, na mina de Lornex Copper, localizada 

a cerca de 200 km de Vancouver, na província canadense da Colúmbia Britânica, foi feita a 

aplicação de drenos sintéticos verticais com o intuito de promover a aceleração do ganho de 

resistência dos materiais moles que compõem a fundação da barragem. A utilização dos drenos 

sintéticos permitiu a finalização da construção da estrutura, com 43 m de altura, dois meses 

antes do previsto em projeto. Foi realizado o monitoramento geotécnico da barragem através 

de placas de recalque, inclinômetros e piezômetros, a partir dos quais observou-se a aceleração 

da taxa de dissipação das poropressões. Através de ensaios de campo e de laboratório, foi 

possível verificar o ganho de resistência dos materiais de fundação (Burke e Smucha, 1981).  

 

 

Figura 3.1 – Seção típica da barragem de rejeitos com a aplicação de drenos sintéticos na 

fundação – Mina de Lornex Copper (Burke e Smucha, 1981). 
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Figura 3.2 – Cravação dos drenos sintéticos verticais – Mina de Lornex Copper (Burke e 

Smucha, 1981). 

 

 

Figura 3.3 – Seção típica instrumentada da barragem – Mina de Lornex Copper (Burke e 

Smucha, 1981). 

 

Segundo Engels et al. (2004), os drenos sintéticos verticais apresentam alta durabilidade na 

maioria dos ambientes e alta resistência química e biológica e a aplicação destes materiais no 

depósito de rejeitos de baixa consistência proporciona a redução do excesso de poropressão da 

água e um aumento significativo da coesão não drenada do material (Figura 3.4).  
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Figura 3.4 – Expulsão de água de rejeito fino usando drenos sintéticos verticais (Engels et al., 

2004).  

 

Adams et al. (2017) demonstrou que rejeitos podem ser rápido e eficientemente adensados, 

utilizando-se drenos sintéticos, através de testes realizados em duas pilhas de rejeitos, sendo 

uma formada por rejeito arenoso e a outra, por rejeito fino. Em ambos os materiais, a aplicação 

dos drenos sintéticos foi realizada de forma associada a outras técnicas, sendo elas: a execução 

de poços de bombeamento na pilha de rejeito arenoso e a execução de aterro de sobrecarga na 

pilha de rejeito fino. Através dos testes, foi possível concluir que a presença dos drenos 

sintéticos acelerou significativamente o processo de adensamento destes materiais. 
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Figura 3.5 – Instalação dos drenos sintéticos verticais (Adams et al., 2017). 

 

 

Figura 3.6 – Construção do aterro de sobrecarga (Adams et al., 2017). 
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Segundo IAEA (2004), técnicas de desaguamento in situ dos rejeitos, incluindo a aplicação de 

drenos sintéticos, vem sendo aplicadas no processo de fechamento de diversas minas de urânio 

ao redor do mundo.  

 

Em Utah, USA, drenos sintéticos verticais aplicados em malhas de 3 m de espaçamento, foram 

utilizados para adensar os rejeitos de urânio da usina de Atlas, visando acelerar o adensamento 

dos rejeitos e reduzir infiltrações para o sistema de águas subterrâneas (IAEA, 2004).    

 

Outro exemplo prático ocorreu na mina de urânio Nabarlek, na Austrália, onde os rejeitos foram 

depositados diretamente na cava exaurida (IAEA, 2004).  Em 1988, o programa de reabilitação 

da área contemplou a instalação de drenos sintéticos verticais, em malhas de 3 m por 3 m de 

espaçamento, a uma profundidade máxima de 33 m, para acelerar o processo de adensamento 

dos rejeitos na cava. Na maioria dos drenos, observou-se o fluxo de água imediatamente após 

a instalação, indicando alívio das poropressões no rejeito. Verificou-se o fluxo de água pelos 

drenos ao longo dos anos seguintes, até os estágios finais do descomissionamento da área 

(Klessa, 2001). 

 

De acordo com IAEA (2004), como parte do programa de remediação das áreas dos tanques de 

rejeito de urânio da companhia alemã de mineração Wismut, também foi realizada a aplicação 

de drenos sintéticos verticais em larga escala, através de malhas de 2,5 m por 2,5 m, com 

profundidade de até 5,0 m, para auxiliar o desaguamento de rejeitos finos. O programa previa 

a reabilitação das áreas, que continham um grande volume de água quimicamente contaminada 

e radioativa. O carregamento realizado através de um aterro temporário sobre os rejeitos 

auxiliou no alcance do adensamento desejado. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ESTUDO DE CASO: BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS 

 

4.1. ESTUDO DE CASO  

 

Este presente estudo de caso se refere à uma barragem de contenção de rejeitos, construída no 

ano de 2009. Os rejeitos são resultantes do processo de beneficiamento do minério de ouro e, 

após o processo de beneficiamento, 92% da massa total alimentada é rejeito inerte disposto em 

pilhas de estéril e, os outros 8%, rejeito cianetado proveniente dos tanques de lixiviação, que é 

disposto na barragem. 

 

Até o momento, a disposição do rejeito cianetado na barragem é feita sob a forma de polpa, 

com 25% a 30% de teor de sólidos, através de uma linha de tubulação. Os rejeitos são 

sedimentados naturalmente e parte da água do reservatório é bombeada para uma estação de 

tratamento, e então, retornada à planta metalúrgica. 

 

Atualmente, se encontra em fase de implantação um sistema de filtragem – filtros prensa – para 

desaguar os rejeitos. Desta maneira, a água retirada do rejeito cianetado será reutilizada no 

processo e o produto da filtragem (torta) será destinado ao empilhamento a seco sobre o atual 

reservatório da barragem, aproveitando a sua capacidade volumétrica remanescente. O 

transporte do rejeito filtrado gerado na planta industrial até a barragem será feito por caminhões 

basculantes tipo rodoviário.  

 

4.2. INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

 

Na área da estrutura em questão, foram realizadas duas campanhas de investigações 

geotécnicas, cujos resultados foram utilizados para embasar este presente estudo.  

 

A primeira foi realizada em 2008, durante a elaboração do projeto executivo da barragem e 

contou com a execução de sondagens a percussão realizadas na área de implantação da estrutura 

com o objetivo de se obter informações sobre os materiais de fundação. 
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A segunda foi realizada no ano de 2019 de forma a se obter informações dos materiais da 

fundação e do maciço, assim como o rejeito disposto na barragem. A campanha contemplou 

atividades de campo e ensaios de laboratório.  

 

4.2.1 Investigações de Campo 

 

Em 2008, na fase do projeto executivo da barragem, onde foram realizadas 25 sondagens a 

percussão na área de implantação da estrutura com o objetivo de se obter informações sobre os 

materiais de fundação. 

 

Em 2019, as atividades de campo compreenderam a execução de 04 sondagens mistas com 

ensaios de infiltração, 10 ensaios CPTu, coleta de amostras deformadas e indeformadas, bem 

como, a execução de ensaios de densidade in situ. 

 

A Tabela 4.1 apresenta um resumo das atividades de campo realizadas durante as duas 

campanhas de investigações geotécnicas. 

 

Tabela 4.1 – Ensaios de campo e coleta de amostras. 

Tipo Local Furo Profundidade (m) 

Campanha de 2008 

Sondagens Percussivas Fundação 

SP-01 12,25 

SP-02 13,25 

SP-03 11,40 

SP-04 9,39 

SP-05 9,35 

SP-06 11,39 

SP-07 9,30 

SP-08 11,38 

SP-09 9,07 

SP-10 8,04 

SP-11 7,08 

SP-12 17,09 
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Tabela 4.1 – Ensaios de campo e coleta de amostras. (Continuação) 

Tipo Local Furo Profundidade (m) 

Campanha de 2008 

Sondagens Percussivas Fundação 

SP-13 9,12 

SP-14 9,30 

SP-15 16,58 

SP-16 7,70 

SP-17 8,25 

SP-18 6,33 

SP-19 7,30 

SP-20 9,30 

SP-21 8,15 

SP-22 9,10 

SP-23 11,40 

SP-24 11,45 

SP-25 4,45 

SP-25 A 3,21 

SP-25 B 4,20 

Campanha de 2019 

Amostra Indeformada 

Fundação BM-BL-01 1,20 – 1,50 

Fundação BM-BL-02 1,20 – 1,50 

Maciço BM-BL-03 1,20 – 1,50 

Maciço BM-BL-04 1,20 – 1,50 

Amostra Deformada / 

Densidade In Situ / 

Speedy Test 

Rejeito 

BM-AD-01 1,00 – 1,20 

BM-AD-02 1,00 – 1,60 

BM-AD-03 1,00 – 1,62 

BM-AD-04 1,00 – 1,25 

BM-AD-05 1,00 – 1,40 

BM-AD-06 1,00 – 1,20 

BM-AD-07 0,60 – 1,10 

BM-AD-08 1,00 – 1,50 

BM-AD-09 1,00 – 1,45 
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Tabela 4.1 – Ensaios de campo e coleta de amostras. (Continuação) 

Tipo Local Furo Profundidade (m) 

Campanha de 2019 

Amostra Deformada / 

Densidade In Situ / 

Speedy Test 

Rejeito BM-AD-10 1,00 – 1,15 

Fundação BM-AD-11 0,50 – 1,20 

Fundação BM-AD-12 0,50 – 1,20 

Maciço BM-AD-13 0,50 – 1,20 

Maciço BM-AD-14 0,50 – 1,20 

 

Sondagem mista 

Maciço 

BM-SM-01 35,00 

BM-SM-02 30,06 

BM-SM-03 25,04 

Fundação BM-SM-04 15,07 

CPTu Rejeito 

CPTu-01 13,53 

CPTu-02 8,52 

CPTu-03A 3,00 

CPTu-04 12,56 

CPTu-05 6,05 

CPTu-06 3,00 

CPTu-07 9,99 

CPTu-08 8,45 

CPTu-09 3,51 

CPTu-10 4,50 

Densidade In Situ  1 Rejeito 

BM-AD-03 1,00 – 1,62 

BM-AD-05 1,00 – 1,40 

BM-AD-06 1,00 – 1,20 

BM-AD-08 1,00 – 1,50 

BM-AD-09 1,00 – 1,45 

BM-AD-10 1,00 – 1,15 

 

 

 
1 Novos ensaios devido às inconsistências observadas nos resultados dos ensaios de densidade in situ realizados 
anteriormente para as amostras AD-03, AD-05, AD-06, AD-08, AD-09 e AD-10. 
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4.2.2 Ensaios de Laboratório  

 

Quando da execução da campanha de investigações geotécnicas de 2019, foram realizados 

ensaios de laboratório em amostras indeformadas tipo bloco da fundação e do maciço, em 

amostras deformadas da fundação, do maciço e do rejeito. Os ensaios contemplaram análise 

granulométrica, massa específica real dos grãos, limites de consistência, teor de umidade, 

compactação, permeabilidade a carga variável, adensamento oedométrico, cisalhamento direto 

e triaxial (CIUSAT e CIDSAT).   

 

A Tabela 4.2 apresenta a relação dos ensaios de laboratório realizados nas amostras coletadas 

na referida campanha. 

 

Tabela 4.2 – Ensaios de laboratório realizados nas amostras coletadas. 

Identificação da Amostra 
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Código 
Profundidade 

de coleta (m) 

Local de 

coleta 
Tipo 

BM-BL-01 1,20 – 1,50 Fundação 

Indeformada 

       x   

BM-BL-02 1,20 – 1,50           

BM-BL-03 1,20 – 1,50 Maciço          x 

BM-BL-04 1,20 – 1,50        x   

AD-01 1,00 – 1,20 

Rejeito 

Deformada 

x x x x x      

AD-02 1,00 – 1,60 x x x x x      

AD-03 1,00 – 1,62 x x x x x      

AD-04 1,00 – 1,25 x x x x x      

AD-05 1,00 – 1,40 x x x x x      

AD-06 1,00 – 1,20 x x x x x x x x x  

AD-07 0,60 – 1,10 x x x x x      

AD-08 1,00 – 1,50 x x x x x x x x x  

AD-09 1,00 – 1,45 x x x x x      

AD-10 1,00 – 1,15 x x x x x      

BM-AD-11 0,50 – 1,20 Fundação x x  x x      

BM-AD-12 0,50 – 1,20 x x  x x     x 
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Tabela 4.2 – Ensaios de laboratório realizados nas amostras coletadas. (Continuação) 

Identificação da Amostra 
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Código 
Profundidade 

de coleta (m) 

Local de 

coleta 
Tipo 

BM-AD-13 0,50 – 1,20 Maciço Deformada x x  x x      

BM-AD-14 0,50 – 1,20 x x  x x      
 

4.3. FUNDAÇÃO 

 

Na fundação da barragem, observam-se horizontes de alteração constituídos por saprólitos e 

rocha alterada de filito e xisto. Esses dois litotipos aparecem indivisos sob a forma de variações 

composicionais no maciço rochoso, ou seja, existem concentrações de composição mais 

argilosa (que caracteriza o filito) e concentrações com textura mais arenosa (que caracteriza o 

xisto). À jusante da estrutura foram reconhecidos, além dos saprólitos e rocha alterada, a 

presença de um horizonte de solo residual e colúvio. 

 

De acordo com as informações dos boletins de sondagens, verifica-se que os valores de NSPT 

encontrados na fundação são elevados, com todos os valores superiores a 20 golpes e diversos 

trechos impenetráveis. Para o saprolito, os valores de NSPT variaram entre 21 e 61 golpes, com 

permeabilidade da ordem de 10-7 a 10-5 cm/s. Para a rocha alterada, os valores de NSPT variaram 

entre 50 e 63 golpes, com permeabilidade da ordem de 10-7 cm/s. 

 

A Figura 4.1 apresenta o gráfico da variação dos valores de NSPT com a profundidade das 

sondagens. 
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Figura 4.1 – Variação dos valores de NSPT com a profundidade – Fundação. 

 

Na Tabela 4.3 encontram-se apresentados os resultados obtidos nos ensaios de infiltração para 

os diferentes litotipos da fundação, realizados durante a execução das sondagens mistas. 
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Tabela 4.3 – Valores de NSPT e permeabilidade – Fundação. 

Furo Prof. (m) 

Saprolito Rocha alterada 

Permeabilidade 

k (cm/s) 
NSPT 

Permeabilidade 

k (cm/s) 
NSPT 

BM-SM- 01 
25,0 – 26, 0 9E-06 

27 – 35 
- - 

29,0 – 30,0 6E-06 - - 

BM-SM- 02 18,0 – 19,0 1E-05 34 – 43 - - 

BM-SM- 03 16,0 – 19,0 1E-06 53 – 61 - - 

BM-SM-04 
7,0 – 10,0 9E-07 

21 – 36 
- 

50 – 63 
10,0 – 13,0 - 3E-07 

 

Para as amostras referentes à fundação da barragem, foram realizados ensaios de granulometria, 

massa específica real dos grãos, limites de consistência, permeabilidade à carga variável, 

ensaios de compactação, ensaios triaxiais CIU e cisalhamento direto. Da Tabela 4.4 à Tabela 

4.8 se encontram apresentados os resultados obtidos nos ensaios. 

 

Tabela 4.4 – Ensaios de granulometria e limites de consistência – Fundação. 

Amostra Tipo 

Granulometria 
Limites de 

Consistência 

Pedregulho 

(%) 

Areia  

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 
Classificação 2 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

BM-AD-11 Deformada 7 28 60 5 Silte arenoso NP NP NP 

BM-AD-12 Deformada 7 23 65 5 Silte arenoso NP NP NP 

 

Tabela 4.5 – Ensaios de índices físicos – Fundação. 

Amostra Tipo 

Massa Específica 

dos Sólidos (ρs) 

(g/cm³) 

Massa Específica 

Natural (ρn) 

(g/cm³) 

BM-BL-01 Indeformada - 1,93 

BM-BL-02 Indeformada - 2,06 

 
2 Classificação textural segundo escala granulométrica da NBR 6502 (ABNT, 1995). 
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Tabela 4.5 – Ensaios de índices físicos – Fundação. (Continuação) 

Amostra Tipo 

Massa Específica 

dos Sólidos (ρs) 

(g/cm³) 

Massa Específica 

Natural (ρn) 

(g/cm³) 

BM-AD-11 Deformada 2,79 - 

BM-AD-12 Deformada 2,78 - 

 

Tabela 4.6 – Ensaios de compactação – Fundação. 

Amostra Tipo 

Compactação 

Massa Específica Aparente Seca 

Máxima (ρd) 

(g/cm³) 

Umidade ótima (wot) 

(%) 

BM-AD-11 Deformada 1,77 13,0 

BM-AD-12 Deformada 1,65 10,0 

 

No que se referem aos resultados de compactação com Proctor Normal, observa-se que a 

umidade ótima se encontra entre 10% e 13% e a massa específica aparente seca máxima entre 

1,65 e 1,77 g/cm3.  

 

Tabela 4.7 – Ensaio de permeabilidade a carga variável – Fundação. 

Amostra Tipo 
Coeficiente de Permeabilidade (k) 

(cm/s) 

BM-BL-01 Indeformada 1E-04 

 

O ensaio triaxial CIUSAT foi realizado em 04 corpos de prova, submetidos a tensões 

confinantes de 50, 100, 200 e 400 kPa.  
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Tabela 4.8 – Ensaios triaxial CIUSAT – Fundação. 

Amostra 

Dados iniciais 

Tensão 

Desviadora 

Máxima 

Peso 

específico 

natural 

(kN/m³) 

Peso 

específico 

seco 

(kN/m³) 

Grau de 

Compactação 

(%) 

Teor de 

umidade  

(%) 

c’ 

(kPa) 

ф’  

(º) 

BM-BL-01 

CP-01 17,89 16,15 

- 

10,77 

0 36 
CP-02 18,96 17,37 9,18 

CP-03 18,38 16,40 12,10 

CP-04 18,72 17,32 8,03 

 

O ensaio de cisalhamento direto foi realizado em 04 corpos de prova, submetidos a tensões 

normais de 50, 100, 200 e 400 kPa.  

 

Tabela 4.9 – Ensaio de cisalhamento direto – Fundação. 

Amostra Tipo c (kPa) ф (º) tan ф 

BM-AD-12 Deformada 3 41 0,87 

 

4.4. MACIÇO 

 

O maciço da estrutura foi construído em etapa única com solo compactado e apresenta 

coroamento na El. 1.098,00 m, crista com 5 m de largura, 388 m de comprimento e altura 

máxima de 19 m. Os taludes de montante e jusante apresentam inclinação de 2,0H: 1,0V.  O 

talude de jusante apresenta três bermas, com altura de 5,0 m e largura de 4,0 m. As superfícies 

destes taludes e o entorno da barragem são cobertas por vegetação tipo gramínea esmeralda. 

 

O reservatório é revestido por geomembrana de PEAD, para impedir a percolação de água tanto 

pela fundação quanto pelas paredes do maciço. Dessa forma, além de proteger o maciço, não 

ocorre a contaminação do lençol freático pela água presente no reservatório, oriunda do 

processo beneficiamento do minério de ouro. 

 



 

94 
 

Analisando os boletins das sondagens, foi verificada, nos trechos referentes ao maciço, uma 

grande variação nos valores de NSPT (ver Figura 4.2), indicando uma segmentação do maciço 

em aterro fofo e aterro compactado.  

 

 

Figura 4.2 – Variação dos valores de NSPT com a profundidade – Maciço. 

 

Na Tabela 4.10 encontram-se apresentados os resultados obtidos nos ensaios de infiltração no 

maciço, realizados durante a execução das sondagens mistas. 
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Tabela 4.10 – Valores de NSPT e permeabilidade – Maciço. 

Maciço 

Furo Prof. (m) 
Permeabilidade 

k (cm/s) 
NSPT 

SM-01 
 

3,0 – 4,0 2E-05 5 – 9 

6,0 – 7,0 2E-05 11 – 48 

SM-02 

3,0 – 4,0 9E-06 17 – 32 

4,0 – 8,0 2E-06 22 – 34 

10,0 – 11,0 3E-05 22 – 27 

SM-03 

1,0 – 4,0 4E-06 38 – 31 

4,0 – 7,0 2E-06 11 – 20 

10,0 – 13,0 1E-06 23 – 41 

SM-04 
3,0 – 4,0 3E-06 5 – 9 

4,0 – 7,0 < E-05 21 – 36 

 

A Figura 4.3 apresenta uma seção geológico-geotécnica típica da estrutura, com a segmentação 

do maciço.
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Figura 4.3 – Seção geológico-geotécnica típica da estrutura.
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Para as amostras referentes ao maciço da barragem, foram realizados ensaios caracterização 

granulométrica, massa específica real dos grãos, teor de umidade, limites de consistência, 

permeabilidade à carga variável, ensaios de compactação, ensaios triaxiais CIU e cisalhamento 

direto. Da Tabela 4.4 à Tabela 4.8 se encontram apresentados os resultados obtidos nos ensaios. 

 

Tabela 4.11 – Ensaios de granulometria e limites de consistência – Maciço. 

Amostra Tipo 

Granulometria 
Limites de 

Consistência 

Pedregulho 

(%) 

Areia 

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 
Classificação 3 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

BM-AD-13 Deformada 12 21 61 6 
Silte arenoso 

com pedregulho 
NP NP NP 

BM-AD-14 Deformada 19 20 53 8 
Silte arenoso 

com pedregulho 
NP NP NP 

 

Tabela 4.12 – Ensaios de índices físicos – Maciço. 

Amostra Tipo 
Teor de umidade 

(%) 

Massa Específica 

dos Sólidos (ρs) 

(g/cm³) 

Massa Específica 

Natural (ρn) 

(g/cm³) 

BM-BL-03 Indeformada 7,8 2,86 1,71 

BM-BL-04 Indeformada 11,6 2,85 1,86 

BM-AD-13 Deformada - 2,87 - 

BM-AD-14 Deformada - 2,85 - 

 

 

 
3 Classificação textural segundo escala granulométrica da NBR 6502 (ABNT, 1995). 
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Tabela 4.13 – Ensaios de compactação – Maciço. 

Amostra Tipo 

Compactação 

Massa Específica Aparente Seca 

Máxima (ρd) 

(g/cm³) 

Umidade ótima (wot) 

(%) 

BM-AD-13 Deformada 1,70 13,0 

BM-AD-14 Deformada 1,73 13,3 

 

No que se referem aos resultados de compactação com Proctor Normal, observa-se que uma 

umidade ótima de, aproximadamente, 13% e uma massa específica aparente seca máxima de, 

aproximadamente, 1,7 g/cm³.  

 

Tabela 4.14 – Ensaio de permeabilidade a carga variável – Maciço. 

Amostra Tipo 
Coeficiente de Permeabilidade (k) 

(cm/s) 

BM-BL-04 Indeformada 8,5E-05 

 

O ensaio triaxial CIUSAT foi realizado em 04 corpos de prova, submetidos a tensões 

confinantes de 50, 100, 200 e 400 kPa.  

 

Tabela 4.15 – Ensaios triaxial CIUSAT – Maciço. 

Amostra 

Dados iniciais 
Tensão Desviadora 

Máxima 

Peso 

específico 

natural 

(kN/m³) 

Peso 

específico 

seco 

(kN/m³) 

Grau de 

Compactação 

(%) 

Teor de 

umidade (%) 
c’ (kPa) ф’ (º) 

BM-BL-04 

CP-01 18,31 16,41 

- 11,56 0 21 
CP-02 18,31 16,41 

CP-03 18,3 16,4 

CP-04 18,3 16,4 
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O ensaio de cisalhamento direto foi realizado em 04 corpos de prova, submetidos a tensões 

normais de 50, 100, 200 e 400 kPa.  

 

Tabela 4.16 – Ensaio de cisalhamento direto – Maciço. 

Amostra Tipo c (kPa) ф (º) tan ф 

BM-BL-03 Indeformada 18 36 0,73 

 

4.5. REJEITO 

 

O rejeito é classificado como “Resíduo Perigoso com codificação F014”, segundo padrões da 

norma NBR 10.004 (ABNT, 2004), devido ao processo de cianetação ao qual o minério de ouro 

é submetido em etapa de beneficiamento.  

 

A partir dos resultados dos ensaios de piezocone (CPTu) realizados na praia, foi possível avaliar 

a susceptibilidade do rejeito à liquefação, através da aplicação das metodologias propostas por 

Olson (2001) e Robertson (2016) e obter a razão de resistência não drenada do material, pelas 

correlações propostas por Olson (2001) e Robertson (2010) .  Também foi possível verificar a 

distribuição de poropressões no reservatório, através dos resultados dos ensaios CPTu 

conjuntamente com os ensaios de dissipação de poropressão. 

 

Pela metodologia proposta por Olson (2001), fez-se a verificação do potencial de liquefação do 

rejeito, utilizando a relação estabelecida por Fear & Robertson (1995) apresentada pela equação 

(2.2). A metodologia possibilita identificar quando o material apresenta comportamento 

contrátil ou dilatante, ou seja, se apresenta susceptibilidade ou não à liquefação. 

 

A Figura 4.4 apresenta o gráfico de Fear e Robertson (1995) com os 10 (dez) ensaios de 

piezocone realizados. Observa-se que os valores de qc1 estão abaixo da envoltória e, portanto, 

indicam que o rejeito possui comportamento contrátil. 
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Figura 4.4 – Análise de susceptibilidade à liquefação do rejeito conforme Olson (2001). 

 

Também foi feita a verificação do potencial à liquefação do rejeito através da metodologia 

proposta por Robertson (2016), que consiste na subdivisão dos resultados obtidos nos ensaios 

CPTu em classes conforme o comportamento mecânico e à susceptibilidade à liquefação 

(contrátil ou dilatante). A Figura 4.5 apresenta a representação dos 10 ensaios CPTu conforme 

metodologia proposta por Robertson (2016). 
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Figura 4.5 – Análise de susceptibilidade à liquefação do rejeito conforme Robertson (2016). 
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Conforme os resultados apresentados na Figura 4.5, a partir da metodologia proposta por 

Robertson (2016), verifica-se que o rejeito presente na barragem apresenta comportamento 

variável, sendo que, grande parte do material é classificado como contrátil e, portanto, 

considerado susceptível à liquefação. 

 

A Figura 4.6 apresenta a classificação do comportamento do rejeito através do parâmetro de 

estado. 

 

 

Figura 4.6 – Parâmetro de estado obtido por meio dos ensaios no rejeito. 

 

Embora tenha sido observada uma grande variação, pode-se destacar que os quatro ensaios – 

CPTu-01, CPTu-07, CPTu-09 e CPTu-10 – apresentaram comportamento contrátil até 0,5 m de 

profundidade, majoritariamente dilatante entre 0,5 m e 4,0 m, e, a partir desta profundidade, os 

valores oscilaram em relação à envoltória igual a -0,05. Três ensaios – CPTu-04, CPTu-06 e 

CPTu-08 – apresentaram comportamento predominantemente contrátil. Os três ensaios – 

CPTu-02, CPTu-03 e CPTu-05 – indicaram comportamento contrátil até 0,5 m de profundidade, 
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dilatante entre 1,5 m e 2,0 m e, nas demais profundidades, oscilando entre comportamento 

contrátil e dilatante (valores próximos a -0,05). 

 

Para a estimativa da razão de resistência não drenada, foram utilizados os resultados dos ensaios 

CPTu do rejeito saturado. A razão de resistência não drenada de pico foi calculada através da 

equação (2.5), pela correlação de Olson (2001) e, a razão de resistência não drenada liquefeita, 

pelas correlações de Olson (2001) e Robertson (2010), definidas pelas equações (2.6) e (2.15), 

respectivamente. Os valores obtidos para as razões de resistência não drenada de pico e 

liquefeita encontram-se apresentados na Tabela 4.17.  

 

Tabela 4.17 – Razões de resistência não drenada – Rejeito. 

Olson (2001) Robertson (2010) 

Su (Pico)/σ'v0 Su (Liq)/σ'v0 Su (Liq)/σ'v0 

0,21 0,04 0,06 

 

De acordo com as investigações CPTu conjuntamente com os ensaios de dissipação de 

poropressão realizados no rejeito, foi possível observar uma distribuição de poropressões no 

reservatório praticamente hidrostática, onde as poropressões encontram-se governadas 

fundamentalmente pela posição do nível do lago do reservatório. 

 

Os ensaios CPTu foram realizados no mês de outubro de 2019, sendo que durante o período da 

realização dos ensaios o nível do lago se encontrava próximo à El. 1094,50 m. No tratamento 

dos dados dos ensaios de dissipação de poropressão foi possível notar que em alguns pontos a 

poropressão se encontrava pouco superior a hidrostática. Neste sentido é apresentada na Figura 

4.7 a linha hidrostática considerando o lago na El. 1094,50 m e a linha hidrostática considerando 

o lago na El. 1095,50 m. Conforme pode ser observado, praticamente todos os pontos de 

medidas de poropressão se encontram entre as linhas hidrostáticas (El. 1094,50 m e El. 1095,50 

m), indicando que, de maneira geral o nível do lago governa as condições de poropressão no 

depósito de rejeitos. 
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Figura 4.7 – Linhas hidrostáticas do lago para as elevações 1.094,50 m e 1.095,50 m e 

medidas de poropressões obtidas nos ensaios CPTu’s. 

 

Em 2017, a caracterização básica do rejeito através de 01 amostra (PRAIA) coletada na praia 

do reservatório. Não se tem informações se trata-se de uma amostra deformada ou indeformada.  

 

Em 2019, foram realizados ensaios de laboratório em 10 amostras de rejeito (AD-01 a AD-10), 

que constaram de caracterização granulométrica, massa específica real dos grãos, limites de 

Atterberg, teor de umidade natural, ensaios de compactação, permeabilidade a carga variável, 

ensaios triaxiais (CIUSAT e CIDSAT)  e adensamento.  

 

Os resultados da caracterização básica in situ e em laboratório se encontram apresentados na 

Tabela 4.18.  
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Tabela 4.18 – Resultados dos ensaios de caracterização básica in situ e em laboratório – 

Rejeito. 
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(2017) 

PRAIA 2,22 11,4 16,9 3,59 - - - - - 2 60 38 0 NL NP NP 

(2019) 

AD-01 2,24 12,8 21,2 3,77 2,35 1,94 0,94 87 85 5 78 17 0 NL NP NP 

AD-02 2,30 10,3 18,2 4,00 2,47 2,09 0,91 91 79 5 68 27 0 NL NP NP 

AD-03 2,26 12,4 20,2 3,93 2,12 1,76 1,23 78 72 13 67 20 0 NL NP NP 

AD-04 2,33 12,2 9,1 3,94 2,37 2,17 0,82 93 44 3 63 34 0 NL NP NP 

AD-05 2,34 11,9 29,4 3,87 1,99 1,54 1,51 66 76 4 70 26 0 NL NP NP 

AD-06 2,48 10,7 19,3 4,06 2,18 1,83 1,22 74 64 4 67 29 0 NL NP NP 

AD-07 2,38 11,9 21,2 4,05 2,25 1,86 1,18 78 73 17 62 21 0 NL NP NP 

AD-08 2,20 13,4 18,0 3,80 2,27 1,92 0,98 87 70 18 62 20 0 NL NP NP 

AD-09 2,43 12,0 13,0 4,14 2,35 2,08 0,99 85 54 13 67 20 0 NL NP NP 

AD-10 2,49 12,3 12,6 4,24 2,61 2,32 0,83 93 65 2 63 35 0 NL NP NP 

Média 2,35 12,0 18,2 3,98 2,30 1,95 1,06 83 69 8 67 25 0 NL NP NP 

 

Os resultados indicam se tratar de um material silto arenoso, não plástico com elevada massa 

específica dos grãos (valor médio próximo a 4,0 g/cm³). As curvas granulométricas são 

apresentadas na Figura 4.8 e indicam que os diâmetros das partículas do rejeito encontram-se 

majoritariamente entre 0,01 mm e 0,1 mm, apontando para uma areia bem fina e um silte na 

metade superior do limite da classificação da ABNT. 
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Figura 4.8 – Curvas granulométricas – Rejeito. 

 

No que se referem aos resultados de compactação com Proctor Normal, observa-se que a 

umidade ótima se encontra entre 10% e 14% e a massa específica aparente seca máxima entre 

2,1 e 2,5 g/cm³, sendo a umidade ótima (média) obtida igual a 12% e massa específica aparente 

seca máxima (média) igual a 2,3 g/cm³. A Figura 4.9 apresenta as curvas de compactação 

obtidas. 

 

 

Figura 4.9 – Ensaio de compactação – Amostras do rejeito. 
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Os resultados dos ensaios de caracterização especial, de adensamento e triaxial, encontram-se 

apresentados na Tabela 4.19 e Tabela 4.20 respectivamente. 

 

Tabela 4.19 – Resultados dos ensaios de caracterização especial – Ensaios de Adensamento – 

Rejeito. 

Amostra 

Grau de 

Compactação 

(%) 

Tensão de Pré-Adensamento 
Índice de Vazios 

(e) 
Índice de 

compressão 

(Cc) 

Índice de 

expansão 

(Cs)  
Pacheco e Silva 

(kPa) 

Casa Grande 

(kPa) 
Inicial Final 

AD-06 90% 650 628 0,81 0,58 0,27 0,055 

AD-08 90% 323 360 0,92 0,69 0,18 0,035 

 

Tabela 4.20 – Resultados dos ensaios de caracterização especial – Ensaios Triaxiais – Rejeito. 

Amostra 

Ensaio Triaxial  

(CIUSAT) 

Ensaio Triaxial  

(CIDSAT) 

Grau de 

Compactação 

(%) 

Tensão Efetiva Tensão Efetiva 

Desviadora 

Máxima 

Deformação 

Controlada 

Desviadora 

Máxima 

c' (kPa) ф’ (º) c' (kPa) ф’ (º) c' (kPa) ф’ (º) 

AD-06 

98% 0 38 0 40 - - 

92% 47 18 0 32 28 34 

85% 13 34 13 33 - - 

83% 16 35 46 29 - - 

AD-08 

98% 0 43 0 39 - - 

92% 0 33 0 28 19 35 

85% 0 37 0 28 - - 

83% 0 38 0 28 - - 

 

Sobre os ensaios de adensamento, observa-se que a amostra AD-06 (GC=90%), apresenta 

tensões de pré-adensamento de 650 kPa e 628 kPa, pelos métodos de Pacheco e Silva e 

Casagrande, respectivamente, com índice de compressão igual a 0,27 e de expansão igual a 

0,055. Já a amostra AD-08 (GC=90%), apresenta tensões de pré-adensamento de 323 kPa e 360 

kPa, pelos métodos de Pacheco e Silva e Casagrande, respectivamente, índice de compressão 
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igual a 0,18 e de expansão igual a 0,035. No entanto, os valores obtidos para as tensões de pré-

adensamento não serão considerados, tendo em vista que, tais valores podem estar associados 

à resistência de uma pequena camada superficial do rejeito devido ao efeito do ressecamento. 

 

Em relação aos ensaios triaxiais, foram observadas diversas inconsistências nos boletins 

disponibilizadas, levando a crer em uma possível fonte de erro, seja na execução do ensaio ou 

na preparação das amostras.  

 

A expectativa é de que quanto maior o grau de compactação, maior a resistência do material, 

porém, não foi possível observar claramente este comportamento.  Na amostra AD-06, observa-

se que a amostra compactada com GC=83% apresentou um ângulo de atrito superior ao obtido 

para a amostra com GC=85% e, da mesma forma, a amostra com GC=92% apresentou um 

ângulo de atrito superior ao obtido para a amostra com GC=98%. O mesmo acontece para a 

amostra AD-08, onde observa-se que, para a amostra compactada com GC=83%, foi obtido um 

ângulo de atrito superior ao obtido para a amostra com GC=85% e ambos os resultados, foram 

superiores ao obtido para a amostra com GC=92%. 

 

4.6. INSTRUMENTAÇÃO EXISTENTE 

 

A instrumentação em operação da barragem é composta por 05 medidores de nível d’água 

(MNAs), 08 piezômetros (PZs), 01 pluviômetro, 01 régua do reservatório e 16 marcos 

superficiais, dos quais, 03 deles são marcos de referência locados fora da área do maciço. 

 

Na Tabela 4.21 encontram-se apresentadas as principais informações acerca dos piezômetros e 

dos medidores de nível de água. 

 

Tabela 4.21 – Informações dos piezômetros e dos medidores de nível de água instalados. 

Tipo de instrumento Código Local de instalação Profundidade (m)  

Piezômetro 

PZ-01 Fundação (Jusante do dreno de pé) 10,8 

PZ-02 Maciço 15,3 

PZ-03 Fundação 23,26 

PZ-04 Maciço 6,51 

PZ-05 Maciço 9,19 
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Tabela 4.21 – Informações dos piezômetros e dos medidores de nível de água instalados. 

(Continuação) 

Tipo de instrumento Código Local de instalação Profundidade (m)  

Piezômetro 

PZ-07 Fundação 10,55 

PZ-08 Fundação 10,39 

PZ-09 Maciço 15,29 

Medidores de nível de água 

MNA-01 Maciço 9,45 

MNA-02 Maciço 20,98 

MNA-03 Fundação (Jusante do dreno de pé) 5,9 

MNA-04 Fundação (Jusante do dreno de pé) 5,89 

MNA-05 Maciço 16,5 

 

A condição atual do nível freático foi definida a partir das leituras piezométricas máximas 

registradas pelos instrumentos instalados no maciço. Considerando que a geomembrana de 

fundo do reservatório se encontra em condições operacionais adequadas, ou seja, não há fluxo 

do reservatório para o maciço, o cenário atual e o cenário final do Projeto de Enchimento e 

Cobertura apresentam a mesma condição freática na fundação. 

 

A Tabela 4.22 apresenta as leituras máximas histórica dos piezômetros e dos medidores de nível 

de água instalados no maciço da barragem.  

 

Tabela 4.22 – Leitura máxima dos piezômetros e indicadores de nível d’água. 

Instrumento Código 
Cota de fundo 

(m) 
Período 

Leitura máxima 

(m) 

Piezômetros 

PZ-01 1.068,49 2015 - 2020 1.068,76 

PZ-02 1.073,97 2013 - 2020 1.073,97 (Seco) 

PZ-03 1.075,23 2013 - 2020 1.075,65 

PZ-04 1.082,53 2013 - 2020 1.082,53 (Seco) 

PZ-05 1.089,86 2013 - 2020 1.089,86 (Seco) 

PZ-07 1.074,03 2013 - 2020 1.074,03 (Seco) 

PZ-08 1.078,60 2013 - 2020 1.078,60 (Seco) 

PZ-09 1.083,75 2013 - 2020 1.083,75 (Seco) 

Medidores de nível de água MNA-01 1.079,74 2018 - 2020 1.079,69 (Seco) 
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Tabela 4.22 – Leitura máxima dos piezômetros e indicadores de nível d’água. (Continuação) 

Instrumento Código 
Cota de fundo 

(m) 
Período Leitura máxima (m) 

Medidores de nível de água 

MNA-02 1.077,87 2018 - 2020 1.078,41 (Seco) 

MNA-03 1.072,52 2020 1.072,52 (Seco) 

MNA-04 1.072,62 2020 1.072,62 (Seco) 

MNA-05 1.081,80 2020 1.083,29 

 

A Figura 4.10 e a Figura 4.11 apresentam os níveis freáticos, definidos a partir das leituras 

máximas dos instrumentos, para a seção 1-1’ e seção 2-2’ respectivamente. 

 

 

Figura 4.10 – Seção 1-1’ – Superfície freática com base nos registros máximos da 

instrumentação. 

 

 

Figura 4.11 – Seção 2-2’ – Superfície freática com base nos registros máximos da 

instrumentação. 
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4.7. SISTEMAS DE DRENAGEM 

 

Segundo informações do projeto As Built da barragem, o sistema de drenagem interna do 

maciço é composto por filtro vertical de areia grossa, tapete drenante, e dreno de pé em 

enrocamento (pedra de mão) à jusante. O tapete drenante constitui a drenagem de fundo de toda 

a extensão do aterro à jusante do filtro vertical. O dreno de pé é constituído de pedras de mão 

lançadas à jusante da barragem, com acabamento feito por arranjo manual e a transição de 

contato entre o tapete horizontal e o dreno de pé foram feitos com brita e manta geotêxtil. 

 

O sistema de drenagem superficial é responsável por coletar o escoamento superficial 

proveniente da bacia de contribuição da estrutura e conduzi-las para um local adequado de 

desague. Além disso, também é responsável por diminuir a contribuição do reservatório da 

barragem, evitando o acúmulo excessivo de volume e auxiliando no sequenciamento 

construtivo de enchimento e fechamento da estrutura. O sistema é composto por canaletas 

periféricas, denominadas canais de cintura, com geometria retangular e revestimento em 

concreto armado, com inclinação longitudinal mínima de 0,5%, as quais têm função de captar 

as vazões provenientes da bacia de contribuição da barragem e do escoamento superficial 

oriundo do enchimento sequencial do reservatório da estrutura. 

 

No projeto de fechamento da estrutura foi prevista a construção de canais com geometria 

trapezoidal a cada fechamento de fase, revestidos por grama, conectados aos canais periféricos, 

com o objetivo de desviar o escoamento superficial gerado na região do cake e, dessa forma, 

reduzir a bacia de contribuição do reservatório. 

 

4.8. SISTEMA EXTRAVASOR 

 

A barragem conta com um sistema extravasor de soleira espessa, com geometria retangular, 

com destino a um canal periférico de mesma dimensão, que desagua em uma descida de água 

em degraus, conectada a uma bacia de dissipação a jusante. 
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CAPÍTULO 5 
 

5. PROJETO CONCEITUAL DE ADENSAMENTO DE REJEITOS DE 

MINERAÇÃO 

 

O projeto consiste no aproveitamento da capacidade volumétrica do reservatório da estrutura 

para a disposição mecânica, sob forma de empilhamento, de rejeito filtrado, bem como o 

fechamento da estrutura a partir da finalização dos aterros.  

 

Foi considerada a instalação de drenos sintéticos verticais ao longo de todo reservatório atual 

que, associados a um colchão drenante horizontal e ao aterro compactado de rejeito filtrado, 

promoverão a aceleração do adensamento do rejeito disposto hidraulicamente e, 

consequentemente, do ganho de resistência deste material.  

 

Resumidamente, foi proposto o esgotamento da água do reservatório através de bombeamento; 

a instalação de dois poços de rebaixamento da água, que irão funcionar durante a disposição de 

rejeito filtrado no reservatório; a implantação de sistema de drenagem superficial para desvio 

das águas afluentes e a implantação dos dispositivos de drenagem interna (drenos verticais e 

colchão drenante), com o objetivo de aceleração do processo de adensamento e dissipação de 

eventuais poropressões quando das operações de disposição dos rejeitos. O fechamento será 

realizado de forma progressiva, com a redução da bacia de contribuição do reservatório e a 

implantação do sistema de cobertura após a finalização dos aterros. 

 

O presente trabalho contemplará no detalhe o dimensionamento dos drenos para a estrutura em 

questão, a instrumentação geotécnica proposta para monitoramento dos rejeitos, assim como, 

análises de estabilidade e de tensão x deformação.  

 

5.1. SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA 

 

Antes do início da execução do projeto, fez-se necessária a realização de atividades 

preliminares, tais quais: 
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 Implantação dos canais periféricos; 

 Execução do sistema extravasor de emergência; 

 Rebaixamento máximo do nível de água do reservatório através de bombeamento 

existente; 

 Construção dos acessos de entrada e dos acessos internos. 

 

Para a definição do arranjo dos aterros compactados de rejeito filtrado, foi considerada a 

expectativa de produção de rejeitos disponibilizada pela mineradora e a capacidade volumétrica 

remanescente da barragem para a sua construção. O projeto foi dividido em quatro etapas, que 

deverão ser iniciadas a partir da crista (jusante) em direção ao fundo do reservatório (montante), 

de forma progressiva. Optou-se por um sequenciamento em etapas a fim de reduzir, 

progressivamente, a área de contribuição das chuvas e garantir ainda um volume de 

amortecimento. 

 

Primeiramente, antes de iniciar as atividades associada a cada etapa, deve ser realizada a 

regularização topográfica, que consiste em adequações na superfície do rejeito depositado, em 

função da superfície topográfica no momento de execução das obras. Deverá ser realizada 

previamente às atividades de instalação da manta geotêxtil e construção do colchão drenante, e 

tem como objetivo obter inclinações do terreno sempre menores que 3,0% nas áreas previstas 

para a instalação dos drenos, permitindo assim, que o equipamento de cravação opere de forma 

segura.  

  

Em todas as etapas está prevista a instalação dos drenos sintéticos verticais, para a aceleração 

do processo de adensamento do rejeito atualmente disposto na barragem e dissipação de 

eventuais excessos de poropressão; a implantação de um colchão drenante horizontal, para 

captação e condução das águas provenientes dos drenos; seguida pela execução do aterro 

compactado de rejeito filtrado e da camada de cobertura final em solo orgânico, permitindo, 

assim, a revegetação da área.  

 

Além disso, também está prevista a utilização de mantas geotêxteis para envelopamento do 

colchão drenante horizontal, exercendo a função de separação entre o rejeito atualmente 

depositado, o colchão drenante e o aterro de rejeito filtrado; a instalação de uma geomembrana 

para revestimento deste aterro, que será protegida, contra danos e puncionamentos, por outra 
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manta geotêxtil; bem como a utilização de geogrelhas de forma a garantir a estabilidade dos 

aterros durante a implantação da obra e o atendimento aos fatores de segurança mínimos 

preconizados em norma. 

 

Em função da composição dos rejeitos, considerou-se mantas geotêxteis de polipropileno e 

geomembrana de PEAD (polietileno de alta densidade) e, para garantia da estabilidade dos 

aterros, foi adotado a utilização de geogrelhas de PVA (acetato de polivinila).  

 

A seguir, encontra-se listado o sequenciamento construtivo considerado nas 04 etapas de 

projeto: 

 

 Regularização topográfica do rejeito depositado; 

 Instalação da manta geotêxtil não tecido de polipropileno (resistência à tração de 23 

kN/m) sobre o rejeito depositado; 

 Construção do colchão drenante horizontal em brita 0/ brita 1; 

 Cravação dos drenos sintéticos verticais; 

 Instalação da manta geotêxtil não tecido de polipropileno (resistência à tração de 23 

kN/m) sobre o colchão drenante; 

 Execução do aterro compactado de rejeito filtrado e instalação das geogrelhas (apenas 

na 2ª e na 3ª etapa); 

 Conformação do aterro de rejeito filtrado para a construção das canaletas que compõem 

a drenagem superficial na região do aterro; 

 Instalação da geomembrana de revestimento sobre o aterro de rejeito e, sobre esta, a 

manta geotêxtil não tecido de poliéster (resistência à tração de 26 kN/m) para proteção 

da geomembrana; 

 Disposição do solo orgânico de cobertura (“top soil”) sobre a manta geotêxtil. Nas 

regiões de acesso, o solo orgânico foi substituído por solo local que se apresente 

disponível na mina; 

 Plantio da vegetação na área através da hidro-semeadura. 

 

Também foi prevista, após a secagem do reservatório por bombeamento, a construção de poços 

de bombeamento, a fim de rebaixar o lençol de água remanescente e o bombear as vazões 

captadas pelo colchão drenante para fora do reservatório. Com o avanço das etapas, à medida 
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que os aterros forem sendo executados, a disposição do rejeito filtrado deverá ocorrer na direção 

dos poços de bombeamento, os quais deverão ser realocados, preenchidos e cobertos com 

rejeito após a retirada das bombas e acessórios (cabos, mangotes, etc.). 

 

Além disso, foi proposta a instalação de instrumentação geotécnica, que consiste em 

piezômetros e placas de recalque. Tais instrumentos tem como objetivo o monitoramento do 

comportamento do rejeito frente ao lançamento do rejeito filtrado no que se refere à geração e 

dissipação de excessos de poropressão e ocorrência de recalques.  

 

A Figura 5.1 apresenta uma seção típica esquemática da concepção a ser adotada em todas as 

etapas de projeto. 

 

 

Figura 5.1 – Seção típica esquemática. 

 

A Figura 5.2 apresenta a delimitação das etapas construtivas do projeto em planta. 
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Figura 5.2 – Arranjo em planta esquemático com a delimitação das etapas construtivas.
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Figura 5.3 – Seção B-B’ - 1ª etapa construtiva. 

 

 

Figura 5.4 – Seção B-B’ - 2ª etapa construtiva. 
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Figura 5.5 – Seção B-B’ - 3ª etapa construtiva. 

 

 

Figura 5.6 – Seção B-B’ - 4ª etapa construtiva. 
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5.2. ATERROS COMPACTADOS DE REJEITO FILTRADO 

 

A execução do aterro compactado de rejeito filtrado deverá ser iniciada após a instalação do 

geotêxtil sobre o colchão drenante em brita.  

 

A Tabela 5.1, apresenta os volumes de rejeito filtrado estimados para cada uma das etapas e as 

suas respectivas durações, estimadas de acordo com a produção diária de 166 t/dia (com massa 

específica seca de 2,19 t/m³). 

 

Tabela 5.1 – Quantitativos e duração estimados para execução do aterro compactado de 

rejeito filtrado. 

Projeto de enchimento e cobertura 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa Total 

Volume Total de Rejeito Filtrado (m³) 16.395 29.729 31.787 26.723 104.634 

Duração (meses) 07 13 14 12 48 

 

É importante mencionar que os volumes de rejeitos gerados e a duração de cada etapa estão 

associados ao balanço de massa disponibilizado pela mineradora. Neste sentido, variações no 

balaço de massa / produção de rejeitos acarretarão alterações de volumes e delimitações 

geométricas e temporal das fases. 

 

Ressalta-se que, a finalização de todas as etapas deve ser realizada fora do período chuvoso. 

Além disso, ao longo de toda execução do projeto deverá ser mantido um bombeamento com o 

objetivo de impedir a formação de lago na região do reservatório, principalmente, nos períodos 

chuvosos. 

 

5.2.1 Geogrelhas 

 

De forma a garantir a estabilidade dos aterros compactados de rejeito filtrado da 2ª e da 3ª etapa, 

durante a implantação da obra e o atendimento aos fatores de segurança mínimos preconizados 

em norma, foi necessária a utilização de geogrelhas, com resistência à tração nominal mínima 

de 550 kN/m, instaladas em dupla camada, obedecendo às seguintes elevações: 
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 2ª etapa:  

o 1ª camada de geogrelha na El. 1095,5 m; e 

o 2ª camada de geogrelha na El. 1097,0 m. 

 

 3ª etapa: 

o 1ª camada de geogrelha na El. 1093,0 m; e 

o 2ª camada de geogrelha na El. 1097,0 m. 

 

Em função da composição dos rejeitos as geogrelhas recomendadas são as de PVA (acetato de 

polivinila).  

 

5.2.2 Sistema de Revestimento de Cobertura 

 

Após a execução do aterro e a conformação, nas últimas camadas de rejeito filtrado, dos 

dispositivos de drenagem superficial, foi proposta a construção do sistema de revestimento de 

cobertura. Assim como as demais atividades realizadas previamente, este sistema também 

deverá ser executado em etapas, à medida que for sendo atingida a elevação máxima do aterro 

em cada uma delas. 

 

O revestimento consiste na instalação de uma geomembrana de polietileno de alta densidade 

(PEAD), com espessura de 1,5 mm, texturizada em ambas as faces. Sobre a geomembrana, foi 

proposta a instalação de uma manta geotêxtil não tecido de poliéster, com o objetivo de proteger 

a geomembrana contra danos causados por puncionamento, impactos, etc. 

 

Após a instalação da manta geotêxtil, deverá ser iniciada a construção da camada de solo 

orgânico, com espessura de 50 cm, a qual permitirá a revegetação da área. Excepcionalmente 

nas regiões de acesso, o solo orgânico deverá ser substituído por outro solo que se apresente 

disponível na área do empreendimento, protegendo a geomembrana contra os possíveis danos 

a serem causados pelo trânsito de equipamentos. Destaca-se que, não é recomendada a 

utilização de estéril de mina ou qualquer outro material com potencial de geração de drenagem 

ácida. 

 

A Figura 5.7 apresenta um detalhe típico do sistema de revestimento de cobertura. 
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Figura 5.7 – Detalhe típico do sistema de revestimento de cobertura. 

 

5.3. ESTIMATIVA DE RECALQUES  

 

Para o cálculo da estimativa de recalques do rejeito atualmente disposto na barragem, a partir 

da construção dos aterros compactados de rejeito filtrado sobre o reservatório, foi considerado 

o recalque imediato e o recalque por adensamento primário, obtidos através das equações (2.61) 

e (2.63). 

 

O peso específico do rejeito atualmente disposto na barragem foi obtido através de ensaios in 

situ pelo método do frasco de areia, realizados na praia de rejeitos. Em função da ausência de 

informações sobre o rejeito filtrado (cake), tendo em vista que o filtro prensa ainda não foi 

implantado, o peso específico deste material foi adotado tendo como base o peso específico 

seco de duas amostras de rejeito coletadas na barragem, moldadas com grau de compactação 

de 92% do Proctor Normal, semelhante à condição prevista para a execução do aterro de rejeito 

filtrado. 

 

𝛾  = 21,6 𝑘𝑁/𝑚³ 

𝛾 = 𝛾
 

= 24,0 𝑘𝑁/𝑚³ 

𝛾 = 9,81 𝑘𝑁/𝑚³ 

 

Onde: 

𝛾  : Peso específico do rejeito atualmente disposto na barragem; 

𝛾 : Peso específico do rejeito filtrado; 
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𝛾 : Peso específico da água. 

 

A tensão vertical efetiva in situ foi calculada pela equação (5.1). Os resultados encontram-se 

apresentados na Tabela 5.2. 

 

 
𝜎′ =

𝐻   𝑥 (𝛾  − 𝛾 )

2
 (5.1) 

 

Onde: 

𝜎′ : Tensão vertical efetiva in situ no meio da camada de rejeito; 

𝐻  : Altura da camada de rejeito atualmente disposto na barragem. 

 

Devido à geometria irregular do aterro de rejeito filtrado e da camada de rejeito atualmente 

depositado, conforme observa-se da Figura 5.3 à Figura 5.6, para obtenção do fator de 

influência (I), utilizado no cálculo do acréscimo de tensão devido à carga do aterro de rejeito 

filtrado, foi considerada uma seção de geometria trapezoidal simplificada. De forma 

conservadora, para a elaboração da seção adotou-se a maior altura do aterro de rejeito filtrado 

e a maior profundidade observada no reservatório de rejeitos. Também visando facilitar os 

cálculos, as camadas de colchão drenante horizontal e de solo orgânico de cobertura foram 

desconsideradas porem apresentarem espessuras desprezíveis se comparadas ao aterro de 

rejeito filtrado. 

 

Da Figura 5.8 à Figura 5.11 encontram-se apresentadas as geometrias simplificadas 

consideradas em cada etapa para a obtenção do fator de influência (I). Através das correlações 

apresentadas na Figura 2.32, foram obtidas as variáveis a e b. 
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Figura 5.8 – Geometria simplificada do aterro de rejeito filtrado para obtenção do fator de 

influência (I) – 1ª etapa. 

 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼  

 

Como se trata de um aterro simétrico: 

 

𝐼 = 𝐼  

 

𝑎 = 13,55 𝑚 

 

𝑏 = 17,85 𝑚 

 

𝑧 = 16 𝑚 

 

𝑎

𝑧
=

13,55

16
≅ 0,9 

 

𝑏

𝑧
=

17,85

16
≅ 1,1 

 

Aplicando os valores obtidos no Ábaco de Osterberg (Figura 2.32), obtém-se que: 

 

𝐼 = 𝐼 = 0,45 

 

𝐼 = 0,45 + 0,45 = 0,9 
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Portanto, o acréscimo de tensão devido à carga do aterro de rejeito filtrado da 1ª etapa (∆𝜎 ) 

é: 

 

∆𝜎 = 𝐼 𝛾  𝑥  𝐻  

 

∆𝜎 = 0,9(24 𝑥 3,3) = 71,3 𝑘𝑃𝑎 

 

 

Figura 5.9 – Geometria simplificada do aterro de rejeito filtrado para obtenção do fator de 

influência (I) – 2ª etapa. 

 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼  

 

Como se trata de um aterro simétrico: 

 

𝐼 = 𝐼  

 

𝑎 = 21,8 𝑚 

 

𝑏 = 22,1 𝑚 

 

𝑧 = 18 𝑚 

𝑎

𝑧
=

21,8

18
≅ 1,2 

 

𝑏

𝑧
=

22,1

18
≅ 1,2 
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Aplicando os valores obtidos no Ábaco de Osterberg (Figura 2.32), obtém-se que: 

 

𝐼 = 𝐼 = 0,46 

 

𝐼 = 0,46 + 0,46 = 0,92 

 

Portanto, o acréscimo de tensão devido à carga do aterro de rejeito filtrado da 2ª etapa (∆𝜎 ) 

é: 

 

∆𝜎 = 𝐼 𝛾  𝑥  𝐻  

 

∆𝜎 = 0,92(24 𝑥 4,8) = 105,98 ≅ 106 𝑘𝑃𝑎 

 

 

Figura 5.10 – Geometria simplificada do aterro de rejeito filtrado para obtenção do fator de 

influência (I) – 3ª etapa. 

 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼  

 

Como se trata de um aterro simétrico: 

 

𝐼 = 𝐼  

 

𝑎 = 2,2 𝑚 

 

𝑏 = 20,1 𝑚 
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𝑧 = 17 𝑚 

 

𝑎

𝑧
=

2,2

17
≅ 0,1 

 

𝑏

𝑧
=

20,1

17
≅ 1,2 

 

Aplicando os valores obtidos no Ábaco de Osterberg (Figura 2.32), obtém-se que: 

 

𝐼 = 𝐼 = 0,44 

 

𝐼 = 0,44 + 0,44 = 0,88 

 

Portanto, o acréscimo de tensão devido à carga do aterro de rejeito filtrado da 3ª etapa (∆𝜎 ) 

é: 

 

∆𝜎 = 𝐼 𝛾  𝑥  𝐻  

 

∆𝜎 = 0,88(24 𝑥 7,3) = 154,2 𝑘𝑃𝑎 

 

 
Figura 5.11 – Geometria simplificada do aterro de rejeito filtrado para obtenção do fator de 

influência (I) – 4ª etapa. 

 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼  
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Cálculo de 𝐼 : 

𝑎 = 36,6 𝑚 

 

𝑏 = 17,9 𝑚 

 

𝑧 = 13 𝑚 

 

𝑎

𝑧
=

36,6

13
≅ 2,8 

 

𝑏

𝑧
=

17,9

13
≅ 1,4 

 

Cálculo de 𝐼 : 

 

𝑎 = 39 𝑚 

 

𝑏 = 17,9 𝑚 

 

𝑧 = 13 𝑚 

 

𝑎

𝑧
=

39

13
= 3 

 

𝑏

𝑧
=

17,9

13
≅ 1,4 

 

Aplicando os valores obtidos no Ábaco de Osterberg (Figura 2.32), obtém-se que: 

 

𝐼 ≅ 0,49 

 

𝐼 = 0,49 

 

𝐼 = 0,49 + 0,49 = 0,98 
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Portanto, o acréscimo de tensão devido à carga do aterro de rejeito filtrado da 4ª etapa (∆𝜎 ) 

é: 

 

∆𝜎 = 𝐼 𝛾  𝑥  𝐻  

 

∆𝜎 = 0,98(24 𝑥 7,7) = 181,1 𝑘𝑃𝑎 

 

Através da equação (2.63) foram estimados os recalques em cada etapa construtiva, adotando-

se a condição normalmente adensada do rejeito depositado no reservatório (𝜎′ = 𝜎′ ). Os 

valores de CC e 𝑒  foram obtidos dos resultados dos ensaios de adensamento, realizados nas 

amostras de rejeito. A Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos para a estimativa de recalques 

no meio da camada de rejeito depositado: 

 

Tabela 5.2 – Estimativas de recalque por etapa construtiva. 

CC 0,27 

ev0 0,8 

Etapa 

Altura máxima da camada 

de rejeito disposto 

Hrejeito disposto (m) 

Tensão vertical 

efetiva in situ 

𝜎′  (kPa) 4 

Acréscimo de tensão 

∆𝜎  (kPa) 5 

Tensão in 

situ (kPa) 6 

Recalque 

∆ℎ (m) 

1ª etapa 16 94,0 71,3 165,3 0,59 

2ª etapa 18 105,7 106,0 211,7 0,81 

3ª etapa 17 99,8 154,2 254 1,03 

4ª etapa 13 76,4 181,1 257,5 1,03 

 

Adotando-se um grau de adensamento médio desejado de 90% para a camada de rejeito 

depositado, tem-se, através da Tabela 2.6, um fator tempo de 0,848. Dessa forma, pela equação 

(2.37) é possível calcular o tempo necessário (tnec) para ocorrência dos recalques. O valor do 

coeficiente de adensamento vertical (cv) foi obtido dos ensaios de adensamento realizados em 

 
4 A tensão vertical efetiva in situ no meio da camada de rejeito atualmente disposto na barragem. 

5 Acréscimo de tensão devido à sobrecarga do aterro de rejeito filtrado. Visando facilitar os cálculos, as camadas 
de colchão drenante horizontal e de solo orgânico de cobertura foram desconsideradas por apresentarem 
espessuras desprezíveis se comparadas ao aterro de rejeito filtrado. 

6 Correspondente ao somatório da tensão vertical efetiva in situ, devido ao peso próprio da camada de rejeito, e 
do acréscimo de tensão devido à sobrecarga do aterro. 
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amostras do rejeito coletadas na praia. De forma conservadora, devido às incertezas quanto à 

representatividade das amostras para todo o reservatório, definiu-se o valor do coeficiente de 

adensamento vertical como sendo referente à tensão vertical efetiva de 400 kPa, que contempla 

as faixas de tensões verticais efetivas in situ associadas a cada etapa. Os resultados encontram-

se apresentados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Tempo necessário para a ocorrência dos recalques sem a utilização do PVD. 

Etapa 

Altura máxima da camada 

de rejeito disposto 

Coeficiente de 

adensamento vertical 
Tempo necessário 

Hrejeito disposto (m) 
cv 

(m²/ano) 

tnec 

(anos) 

tnec 

(meses) 

1ª etapa 16 

9,08 

23,9 287 

2ª etapa 18 30,3 363 

3ª etapa 17 27,0 324 

4ª etapa 13 15,8 189 

 

Ressalta-se que, o tempo necessário para a ocorrência dos recalques em cada etapa, apresentado 

na Tabela 5.3 acima, está associado ao adensamento natural dos rejeitos, desconsiderando a 

utilização do PVD.  

 

5.4. DRENOS SINTÉTICOS VERTICAIS 

 

Antes da cravação dos drenos, está prevista a construção de um colchão drenante horizontal, 

que consiste em uma única camada de brita 0/brita 1, com 30 cm de espessura. Esta solução 

tem como principal função a captação e condução das águas provenientes dos drenos, durante 

o processo de adensamento do rejeito atualmente disposto na barragem.  

 

Destaca-se que está prevista a instalação de mantas geotêxteis de polipropileno para 

envelopamento do colchão drenante horizontal, exercendo a função de separação/transição 

entre o rejeito atualmente depositado, o material do colchão drenante e o aterro de rejeito 

filtrado a ser construído sobre este colchão. 
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Previamente à instalação da manta geotêxtil e à construção do colchão drenante, deverão ser 

realizadas as atividades de regularização da superfície do rejeito atualmente depositado, de 

forma a se obter inclinações do terreno sempre menores que 3,0% nas áreas previstas para a 

instalação dos drenos, permitindo assim, que o equipamento de cravação opere de forma segura. 

 

O dreno sintético vertical, também conhecido como PVD (prefabricated vertical drain), é um 

geocomposto drenante formado por um núcleo drenante com pequenos canais, envolto por um 

geotêxtil não-tecido, com características de filtração, permitindo a passagem de água e retendo 

as partículas de solo, conforme apresentado no item 2.4.2. A sua utilização busca facilitar a 

expulsão das águas intersticiais do rejeito disposto hidraulicamente, acelerando o processo de 

adensamento e o ganho de resistência deste material, bem como a dissipação de eventuais 

excessos de poropressão.  

 

Os drenos deverão ser instalados somente após a execução do colchão drenante horizontal, o 

qual, além de captar as vazões provenientes dos drenos, também servirá como aterro de 

conquista para o tráfego do equipamento de cravação. O processo de instalação deverá ser 

realizado nas quatro etapas construtivas apresentadas no item 5.1. A geometria de instalação 

foi obtida a partir do dimensionamento que se encontra apresentado no item 5.3. 

 

A Figura 5.12 apresenta o detalhe de cravação dos drenos, junto à composição final do arranjo 

do projeto, pós construção do aterro compactado de rejeito filtrado. 
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Figura 5.12 – Detalhe de cravação do PVD e composição final do arranjo. 

 

5.4.1 Especificação 

 

A avaliação do critério de retenção e a especificação da abertura de filtração do geotêxtil que 

compõe os drenos foi realizada segundo FHWA (1995). 

 

As condições do projeto podem ser consideradas como críticas devido às características das 

curvas granulométricas do rejeito e aos riscos à obra em caso de comprometimento dos drenos. 

Dessa forma, foi adotado um coeficiente B igual a 1.  

 

Com base nos ensaios de análise granulométrica realizados em laboratório para amostras do 

rejeito atualmente depositado na barragem, observa-se o seguinte valor de D85 do material. 

 

𝐷 = 0,065 𝑚𝑚 
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Onde: 

𝐷 : Diâmetro das partículas, obtido a partir das curvas granulométricas, para o qual 85% da 

massa do solo são mais finos. 

 

Substituindo o valor acima na inequação genérica AOS < B x D85s (FHWA, 1995), tem-se que: 

 

𝐵 = 1 

𝐴𝑂𝑆 < 1𝑥0,065 

𝐴𝑂𝑆 < 0,065 𝑚𝑚 

 

A avaliação do critério de permeabilidade foi também foi realizada segundo FHWA (1995), 

considerando um coeficiente adimensional (C) igual a 10, por se tratar de uma situação crítica 

ou severa. Assim, considerando a inequação kGT > C.ks tem-se que: 

 

𝐶 = 10 

𝑘 = 1,6𝑥10−6 𝑐𝑚/𝑠 

𝑘 > 10𝑥1,6𝑥10−6 

𝑘 > 1,6𝑥10−5 𝑐𝑚/𝑠 

 

Da mesma forma, considerando o critério de colmatação segundo FHWA (1995), por meio da 

Tabela 2.11, e a aplicação em condições severas, recomenda-se a realização de ensaios de 

laboratório GR (Gradient Ratio). Além disso, é de extrema importância que, 

concomitantemente à execução dos aterros, seja avaliado, através da instrumentação 

geotécnica, o comportamento do rejeito depositado hidraulicamente no que diz respeito à 

dissipação das poropressões. 

 

Tendo em vista a agressividade do meio, devido à composição química do rejeito, foi 

considerada a utilização de drenos com núcleo drenante de polietileno de alta densidade 

(PEAD), envoltos em geotêxtil de polipropileno. 
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5.4.2  Dimensionamento 

 

O dimensionamento busca a definição do espaçamento entre os drenos, dado o padrão da malha 

de cravação previamente definido e um grau de adensamento médio da camada para um tempo 

aceitável. Foi realizado conforme metodologia apresentada por Almeida e Marques (2014), 

aplicada a solos moles. 

 

As tensões in situ em cada etapa construtiva foram calculadas conforme equação (5.2), de forma 

conservadora, levando-se em consideração o peso próprio do rejeito atualmente depositado, na 

base da camada.  

 

 𝜎′ = 𝐻   𝑥 (𝛾  − 𝛾 ) (5.2) 

 

Onde: 

𝜎′ : Tensão vertical efetiva in situ na base da camada de rejeito; 

𝐻  : Altura da camada de rejeito atualmente disposto na barragem. 

 

Também foi considerado o acréscimo de tensões devido à sobrecarga dos aterros de rejeito 

filtrado (calculado no item 5.3) e à sobrecarga gerada pelo tráfego de equipamentos na área 

durante as obras. Os valores encontram-se apresentados na Tabela 5.4: 

 

Tabela 5.4 – Tensões in situ. 

Etapa 

Altura máxima da 

camada de rejeito 

disposto 

Hrejeito disposto (m) 

Tensão vertical 

efetiva in situ 

𝜎′  (kPa) 7 

Acréscimo de tensão 

∆𝜎  (kPa) 8 
Tensão 

vertical in 

situ (kPa) 9 
Sobrecarga do aterro 

de rejeito filtrado 

Sobrecarga dos 

equipamentos 

1ª etapa 16 345,6 71,3 
50 

466,9 

2ª etapa 18 388,8 106,0 544,8 

 
7 A tensão vertical efetiva in situ na base da camada de rejeito atualmente disposto na barragem. 

8 Acréscimo de tensão devido à sobrecarga do aterro de rejeito filtrado. Visando facilitar os cálculos, as camadas 
de colchão drenante horizontal e de solo orgânico de cobertura foram desconsideradas por apresentarem 
espessuras desprezíveis se comparadas ao aterro de rejeito filtrado 

9 Correspondente ao somatório da tensão vertical efetiva in situ, devido ao peso próprio da camada de rejeito, e 
do acréscimo de tensão devido às sobrecargas do aterro de rejeito filtrado e dos equipamentos. 
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Tabela 5.4 – Tensões in situ. (Continuação) 

Etapa 

Altura máxima da 

camada de rejeito 

disposto 

Hrejeito disposto (m) 

Tensão vertical 

efetiva in situ 

𝜎′  (kPa) 

Acréscimo de tensão 

∆𝜎  (kPa) 
Tensão 

vertical in 

situ (kPa) 
Sobrecarga do aterro 

de rejeito filtrado 

Sobrecarga dos 

equipamentos 

3ª etapa 17 367,2 154,2 
50 

571,4 

4ª etapa 13 280,8 181,1 511,9 

 

Através dos ensaios de adensamento realizados em laboratório para amostras coletadas na praia 

de rejeitos, para a faixa de tensões in situ associada às etapas de projeto, foram obtidos os 

coeficientes verticais de permeabilidade e de adensamento. O coeficiente de adensamento 

horizontal foi estimado como sendo 1,5 vezes o coeficiente de adensamento vertical. Já o 

coefieciente de permeabilidade horizontal foi obtido por correlação, através da equação (2.22).  

 

O valor da razão   foi adotado conforme apresentado por Indraratna et al. (2005, apud 

Almeida e Marques, 2014), de recomendações a partir dez estudos sobre o efeito do 

amolgamento nas permeabilidades, com base nas dimensões da zona amolgada. Dessa forma, 

adotou-se = 3,0. Os parâmetros geotécnicos considerados no dimensionamento encontram-

se apresentados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 – Parâmetros geotécnicos do rejeito depositado na barragem. 

Etapas 

Coeficiente de 

adensamento 

vertical 

Coeficiente de 

permeabilidade 

vertical 

Coeficiente de 

adensamento 

horizontal 

Coeficiente de 

permeabilidade 

horizontal 

Coeficiente de 

permeabilidade 

horizontal da área 

amolgada 

cv (m²/ano) kv (cm/s) ch (m²/ano) kh (cm/s) k'h (cm/s) 

1ª etapa 

8,41 8,4E-07 12,62 1,3E-06 4,2E-07 
2ª etapa 

3ª etapa 

4ª etapa 

 

Foi considerada a utilização de drenos com 10 cm de largura (ag) e 0,5 cm de espessura (bg), e 

mandril de cravação com 12 cm de largura (wm) e 6 cm de espessura (lm). Dessa forma, através 
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das equações (2.54), (2.55) e (2.56), foram definidas as grandezas geométricas apresentadas na 

Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Grandezas geométricas. 

Diâmetro equivalente 
Diâmetro equivalente 

do mandril 

Diâmetro da área afetada 

pelo amolgamento 

dw (m) dm (m) ds (m) 

0,067 0,10 0,19 

 

Definiu-se a capacidade de descarga do dreno (qw) como sendo igual a 0,0005 m³/s e esta 

definição foi realizada conforme informações apresentadas nas especificações técnicas dos 

drenos, disponibilizadas por diferentes fabricantes. 

 

No caso de utilização de dreno vertical em camadas relativamente pequenas (menores que 10 

m, por exemplo), deve-se considerar a drenagem combinada, ou seja, além da drenagem radial, 

também a vertical (Almeida e Marques, 2014). Embora as espessuras da camada de rejeito 

adotadas, de forma conservadora, sejam superiores a 10 m, observou-se ao longo do 

reservatório regiões com espessuras variando entre 4 e 10 m. Portanto, para o presente 

dimensionamento, considerou-se a drenagem combinada (radial e vertical).  

 

Adotou um grau de adensamento global médio (U) desejado de 90% para a camada de rejeito 

depositado e o tempo aceitável (tac) para a obtenção deste grau de adensamento corresponde ao 

tempo de execução de cada etapa. Considerando a estimativa de produção diária de rejeito 

filtrado disponibilizada pela mineradora e o arranjo geométrico dos aterros, definiu-se o tempo 

de construção (tac) em cada uma das etapas, conforme apresenta Tabela 5.1. 

 

Através das equações (2.37), (2.38) e (2.48), foram obtidos os valores de TV, UV, e UH, 

conforme apresenta Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7 – Fator tempo vertical e porcentagens médias de adensamento vertical e horizontal. 

Etapa TV UV UH 

1ª etapa 0,0192 15,61% 88,15% 

2ª etapa 0,0281 18,94% 87,66% 

3ª etapa 0,0291 20,23% 87,46% 

4ª etapa 0,0373 21,80% 87,21% 

 

A resistência hidráulica dos drenos foi calculada a partir da equação (2.53) e os resultados se 

encontram apresentados na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Resistência hidráulica do PVD. 

Etapa Wq 

1ª etapa 3,08E-02 

2ª etapa 4,25E-02 

3ª etapa 1,96E-02 

4ª etapa 8,35E-03 

 

Segundo Almeida e Marques (2014), se Wq < 0,1, a resistência hidráulica do dreno pode ser 

desprezada no cálculo de F(n), que corresponde a uma função da densidade de drenos. 

Conforme apresentado na Tabela 5.8, para todas as etapas, foram obtidos valores inferiores a 

0,1 e, portanto, a resistência hidráulica não foi considerada no cálculo.  

 

Além da resistência hidráulica, também deve ser avaliado o efeito do amolgamento do rejeito 

ao redor do dreno (smear), somando-se ao valor de F(n) o fator Fs. Através da equação (2.59)  

foi obtido um valor de Fs de 2,10. 

 

Embora o padrão de malha triangular seja mais eficiente, optou-se por malhas quadradas por 

serem mais fáceis de executar. Inicialmente, para a 1ª e 4ª etapas, adotou-se um espaçamento 

de 2,0 m entre os drenos e, para a 2ª e 3ª etapas, adotou-se 2,5 m. Feito isso, foram obtidos os 

diâmetros de influência dos drenos para as etapas, em função do espaçamento e do tipo de 

malha adotado (quadradas ou triangulares). 
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Na Tabela 5.9 encontram-se apresentados o diâmetro de influência dos drenos e os valores de 

n e F(n), calculados pelas equações (2.68), (2.46) e (2.47), respectivamente. 

 

Tabela 5.9 – Diâmetros de influência e os valores de n e F(n). 

Etapa de (m) n F(n) 

1ª etapa 2,26 33,81 4,88 

2ª etapa 2,83 42,26 5,10 

3ª etapa 2,83 42,26 5,10 

4ª etapa 2,26 33,81 4,88 

 

A partir do valor de F(n), foi obtido o Fator Tempo horizontal (TH), através da equação (2.44). 

Pela equação (2.45), foram calculados, para cada etapa, os tempos necessários (tnec) para a 

obtenção do adensamento desejado. Os resultados se encontram apresentados na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 – Fator Tempo horizontal (TH) e tempo necessário (tnec) para obtenção do 

adensamento desejado. 

Etapa TH tnec (meses) 

1ª etapa 1,2999 6 

2ª etapa 1,3337 10 

3ª etapa 1,3235 10 

4ª etapa 1,2535 6 

 

Comparando-se os tempos necessários (tnec) para a obtenção do adensamento desejado (Tabela 

5.10) com os tempos aceitáveis (tac) apresentados na Tabela 5.1, observa-se para todas as etapas, 

tnec < tac. Portanto, os espaçamentos adotados para as etapas foram considerados satisfatórios. 

 

Conforme explicado anteriormente, adotou-se um padrão de instalação dos drenos em malhas 

quadradas, conforme apresenta a Figura 5.13. 
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Figura 5.13 – Detalhe típico de espaçamento dos drenos. 

 

Devido à variação de profundidade da camada atualmente depositada de rejeito ao longo do 

reservatório, optou-se pela delimitação das áreas de cravação conforme suas profundidades 

(Figura 5.14). A profundidade dos drenos em cada área foi definida de tal forma que fosse 

mantida uma distância mínima de 2,5 m da ponta do dreno à geomembrana de revestimento do 

fundo, evitando quaisquer danos possíveis de serem causados durante a cravação dos drenos.  
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Figura 5.14 – Áreas de delimitação das profundidades de cravação dos drenos. 
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A Tabela 5.11 apresenta os quantitativos estimados de drenos sintéticos verticais por 

profundidade. 

 

Tabela 5.11 – Quantitativos estimados de drenos sintéticos verticais. 

Quantitativos 

Profundidade (m) 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa Total 

4 535 251 217 65 1.068 

6 272 135 94 87 588 

7 336 137 118 16 607 

8 240 182 85 - 507 

9 254 101 64 - 419 

10 152 88 88 - 328 

11 109 162 16 - 287 

12 86 128 - - 214 

13 60 98 - - 158 

14 42 89 - - 131 

15 13 141 - - 154 

16 - 48 - - 48 

Total (pontos de cravação) 2.099 1.560 682 168 4.509 

Total (m) 15.644 14.739 4.570 894 35.847 

 

5.5. INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA 

 

Para o monitoramento do comportamento do rejeito atualmente depositado frente à construção 

do aterro compactado de rejeito filtrado, no que se refere à geração de excessos de poropressão 

e recalques, foi prevista a instalação de placas de recalque e piezômetros de corda vibrante no 

reservatório, conforme mostra a Tabela 5.12. 
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Tabela 5.12 – Instrumentação geotécnica proposta. 

Instrumento Código do Instrumento Profundidade (m) 

Piezômetro de corda vibrante 

PZCV-01 5,94 

PZCV-02 4,58 

PZCV-03 9,17 

PZCV-04 6,82 

PZCV-05 15,02 

PZCV-06 6,40 

PZCV-07 12,80 

PZCV-08 7,51 

PZCV-09 11,09 

PZCV-10 5,22 

PZCV-11 10,44 

PZCV-12 5,93 

Placas de Recalque 

PR-01 1,82 

PR-02 2,40 

PR-03 2,83 

PR-04 3,58 

PR-05 4,04 

PR-06 4,04 

PR-07 6,48 

PR-08 7,18 

PR-09 5,11 

 

Com o intuito de não comprometer ou danificar a geomembrana de revestimento do fundo do 

reservatório definiu-se, critério de parada da escavação dos furos de instalação dos piezômetros, 

uma distância mínima de 2,5 m da geomembrana. 

 

A posição dos piezômetros deverá ser ajustada em campo de acordo com a locação dos drenos, 

de tal forma que, os piezômetros estejam sempre instalados no meio das malhas quadradas. A 

profundidade do piezômetro apresentada se refere à distância entre o topo da camada de colchão 

drenante e a base do furo. 
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As placas deverão ser instaladas na superfície regularizada de rejeito, antes de serem lançadas 

as mantas geotêxteis não tecidos e a camada de colchão drenante. As placas não deverão ficar 

localizadas em regiões de taludes/canaletas do aterro. À medida que o aterro de rejeito filtrado 

for alteado, novos segmentos da haste, com 1 m de comprimento, deverão ser conectados ao 

primeiro. Portanto, a profundidade da placa de recalque apresentada se refere à distância entre 

a superfície regularizada e o topo da camada do solo orgânico de cobertura do aterro. 

 

 

Figura 5.15 – Áreas de delimitação das profundidades de cravação dos drenos. 

 

 

Figura 5.16 – Seção A-A’ – Instrumentação. 
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Figura 5.17 – Seção B-B’ – Instrumentação. 

 

 

Figura 5.18 – Seção C-C’ – Instrumentação. 

 

5.6. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

 

Os estudos geotécnicos compreenderam análises de tensão x deformação durante a construção 

dos aterros compactados de rejeito filtrado, bem como análises de estabilidade destas estruturas 

e do talude de jusante do maciço da barragem. As análises de estabilidade foram realizadas para 

o cenário atual, considerando a ruptura do talude de jusante da barragem, e para o cenário de 

implantação do projeto, considerando a ruptura do talude de jusante da barragem e dos taludes 

do aterro compactado de rejeito filtrado. 

 

Foram utilizados os módulos SIGMA/W, para as análises de tensão x deformação, e SLOPE/W, 

para as análises de estabilidade, do software GeoStudio versão 2019.  

 

Nas análises de tensão x deformação, o rejeito depositado hidraulicamente na barragem foi 

modelado segundo as premissas do modelo Cam-Clay Modificado, e os demais materiais que 

constituem a seção de análise seguiram os critérios do Modelo Elastoplástico. As células 

unitárias axissimétricas dos drenos sintéticos verticais, convertidas para o plano de deformação 
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plana, conforme apresenta o item 5.6.3 a seguir, seguiram as premissas do Modelo Linear 

Elástico. 

Nas análises de estabilidade, o Fator de Segurança (FS) foi calculado com critérios de razão de 

resistência não drenada para o rejeito atualmente depositado e resistência de Mohr-Coulomb 

para os demais materiais, considerando o método de equilíbrio limite de Spencer.  

 

Para a definição dos coeficientes de aceleração utilizados nas análises de estabilidade pseudo-

estáticas, foi considerada a recomendação do (Eletrobrás, 2003), que sugere valores, quando há 

ausência de estudos de sismicidade, de 3%g e 5%g para as acelerações vertical e horizontal, 

respectivamente. Foram analisados diferentes cenários considerando a variação no sentido da 

aceleração vertical e adotado, de forma a se trabalhar a favor da segurança, o sentido que 

resultou em um menor fator de segurança que foi o sentido negativo da aceleração.  

 

A seguir encontra-se detalhada a divisão das análises de estabilidade. Destaca-se que, as 

análises de estabilidade dos aterros compactados de rejeito filtrado foram realizadas 

considerando as condições finais de construção cada etapa, obtidas nas análises de tensão x 

deformação. 

 

I. Maciço da Barragem: 

o Níveis piezométricos/freáticos definidos com base nas leituras dos instrumentos 

instalados na barragem, considerando a integridade da geomembrana existente, 

ou seja, o revestimento do talude de montante; 

o Ruptura do talude de jusante antes da implantação das obras, com e sem 

solicitação sísmica; 

o Ruptura do talude de jusante após a implantação das obras, com e sem 

solicitação sísmica; 

 

II. Aterros de Rejeito Filtrado: 

o Nível de água no reservatório na superfície do rejeito depositado 

hidraulicamente; 

o Ruptura dos taludes dos aterros compactados da 1ª, 2ª e 3ª etapas, com e sem 

solicitação sísmica. Como na 4ª etapa não está prevista a formação de taludes, 

esta foi desconsiderada nas análises de estabilidade; 
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o Utilização de geogrelhas com resistência à tração de projeto mínima de 550 

kN/m, a serem instaladas em camada dupla nos aterros compactados de rejeito 

filtrado correspondentes à 2ª e à 3ª etapa. 

 

Destaca-se que, como as obras de construção dos aterros de rejeito filtrado ainda não foram 

iniciadas, foi desconsiderada a instrumentação proposta no reservatório para a realização das 

análises. 

 

Ademais, considerando que o fundo do reservatório e o talude de montante da barragem são 

revestidos por geomembrana, foram desconsiderados fluxos de água do reservatório para o 

maciço e para a fundação da estrutura. Esta informação foi inserida nas análises aplicando uma 

condição de contorno de vazão nula na interface do reservatório com a fundação e com o 

maciço. 

 

5.6.1 Modelo Geológico-Geotécnico 

 

A Figura 5.19  apresenta a seção geológico-geotécnica A-A’ utilizada nas análises. A definição 

do modelo geológico-geotécnico da seção foi feita com base nas sondagens realizadas em 2008 

e no levamento topobatimétrico realizado em 2020 no reservatório. Para a escolha da seção de 

análise, buscou-se aquela que apresentasse maior altura do maciço e maior espessura da camada 

de rejeito depositado hidraulicamente.  

 

 

Figura 5.19 – Seção geológico-geotécnica A-A’. 
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5.6.2 Parâmetros Geotécnicos 

 

Para a definição dos parâmetros de resistência dos materiais foram utilizados os resultados da 

campanha de investigações geotécnicas realizada em 2019, a qual contemplou a execução de 

sondagens mistas, ensaios CPTu e a coleta de amostras deformadas e indeformadas, submetidas 

a ensaios de laboratório. 

 

Para o aterro compactado do maciço e o solo saprolítico da fundação foram utilizados os 

resultados dos ensaios triaxiais CIUSAT realizados nas amostras indeformadas tipo bloco, BL-

04 e BL-01 respectivamente. Também foram utilizados os resultados dos ensaios de 

infiltrações, realizados durante as sondagens percussivas, para a determinação dos coeficientes 

de permeabilidade destes materiais. 

 

Para o aterro fofo, o filtro e as demais litologias que compõem a fundação foram feitas 

correlações com os resultados de NSPT e dos ensaios de infiltração obtidos nas sondagens 

percussivas.  

 

Em relação ao rejeito filtrado, os parâmetros de resistência drenados foram adotados tendo 

como base os resultados obtidos para os ensaios CID realizados em duas amostras de rejeito 

coletadas na barragem (AD-06 e AD-08), moldadas com grau de compactação de 92% do 

Proctor Normal, semelhante à condição prevista em projeto para a execução do aterro de rejeito 

filtrado.  

 

Para a brita 0/brita 1 e o enrocamento do dreno de pé, os parâmetros geotécnicos foram 

estimados com base em valores normalmente encontrados para estes materiais. 

 

A definição dos parâmetros de resistência não drenados do rejeito depositado hidraulicamente 

foi realizada a partir do tratamento dos dados dos ensaios CPTu. Os parâmetros de resistência 

drenados deste material foram definidos de forma conservadora, com base nos menores valores 

de coesão e ângulo de atrito obtidos dos ensaios triaxiais CIUSAT. Os demais parâmetros foram 

obtidos através dos resultados dos ensaios  
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Em relação aos parâmetros do estado crítico, utilizados nas análises de tensão x deformação, 

para a obtenção da inclinação “M” da linha do estado crítico do rejeito no espaço p’ x q, foram 

utilizados os ensaios de compressão triaxial não drenados (CIUSAT) realizados em amostras com 

índices de vazios variando entre 0,941 e 1,052 após aplicação das tensões confinantes de 50 

kPa, 100 kPa e 200 kPa. O valor obtido foi de 1,38, fornecendo valor de ϕcrít. igual a 34°.  

 

Verificou-se uma tendência de constância dos valores de poropressão e tensão desviadora em 

torno de 16% de deformação para quase todos os corpos prova, e, para o corpo de prova 

confinado a 200kPa, observou-se uma tendência de decréscimo de tensão desviadora. 

 

O valor obtido foi comparado com os valores apresentados por Jefferies e Been (2016) para 

solos e rejeitos siltosos, apresentando-se dentro da faixa superior de ocorrência. Ressalta-se 

que, os ensaios triaxiais utilizados não objetivaram, quando da sua execução, o atingimento do 

estado crítico para o rejeito estudado e, portanto, todas as recomendações apresentadas pelos 

autores supracitados, no que tange à preparação de amostras, não foram seguidas e o valor 

obtido pode apresentar-se superestimado. Dessa forma, tendo em vista as incertezas associadas 

à obtenção dos parâmetros do estado crítico, optou-se por considerar um valor de M igual a 

1,21 e, através da equação (5.3), proposta por Jefferies e Been (2016),  foi obtido um valor de 

ϕcrít. igual a 30°.  

 

ϕ í . = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛
3𝑀

(6 + 𝑀)
 (5.3) 

 

Os parâmetros λ e κ foram obtidos por correlação com os coeficientes médios de compressão 

(Cc) e de expansão (Cs) do adensamento oedométrico, através da relações propostas por 

Atkison e Bransby (1978), conforme mostram equações (2.50) e (2.51). O coeficiente de 

permeabilidade do rejeito hidráulico também foi obtido através dos resultados dos ensaios de 

adensamento oedométrico e, através da conversão das células axissimétricas (ver item 5.6.3) 

foi obtido o coeficiente de permeabilidade equivalente, adotado nas análises. 

 

Para todos os materiais, foi estimado um coeficiente de Poisson (ν) igual a 0,3, que se encontra 

dentro dos intervalos encontrados na literatura, apresentados por Moreira (2012).  
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Na Tabela 5.13 e na Tabela 5.14 encontram-se apresentados os parâmetros geotécnicos dos 

materiais que constituem o modelo considerado nas análises. 

 

Tabela 5.13 – Parâmetros geotécnicos do rejeito depositado hidraulicamente. 

Parâmetros 

γ'
 [

kN
/m

3 ]
 

c'
 [
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a]
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/s
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e 0
 

λ κ ν 

D
 [k

P
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M
 

ϕ'
cr

ít.
 (°
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21 0 28 0,21 0,04 2E-07 0,87 0,0978 0,0196 0,3 3.367 1,21 30 

 

Tabela 5.14 – Parâmetros geotécnicos dos demais materiais que constituem o modelo. 

Materiais 

Parâmetros 

γ' 

[kN/m3] 
c' [kPa] ϕ’ [º] k [cm/s] ν E [MPa] 

Aterro fofo 17 5 23 1,55E-03 0,3 10 

Aterro compactado 20 20 29 8,57E-06 0,3 17 

Saprolito 21 0 37 5,38E-06 0,3 77 

Rocha alterada 22 31 39 3,00E-07 0,3 128 

Solo Residual 20 0 35 5,00E-05 0,3 18 

Colúvio 20 5 27 2,93E-06 0,3 10 

Filtro - Areia 20 0 30 5,35E-02 0,3 35 

Enrocamento (Dreno de pé) 20 0 35 1,15 0,3 35 

Aterro Compactado de Rejeito Filtrado 24 0 35 2,48E-06 0,3 17 

Brita 0/Brita 1 (Colchão drenante) 20 0 30 1,00 0,3 30 

 

Cabe ressaltar que, considerando que o fundo do reservatório e o talude de montante da 

barragem são revestidos por geomembrana, foram desconsiderados fluxos de água do 

reservatório para o maciço e para a fundação da estrutura. 
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5.6.3 Conversão das Células Axissimétricas para o Estado Plano de Deformações 

 

Para considerar os drenos sintéticos verticais nas análises é necessária a conversão das células 

axissimétricas para o plano de deformações planas. Primeiramente, é feita a representação da 

célula axissimétrica, através da construção de uma unidade de dreno, da sua área de influência 

e da região amolgada pela cravação do mandril. O dreno, a área de influência e a região 

amolgada são representados pelo raio equivalente do dreno (rw) , pelo raio de influência (re) e 

pelo raio da região amolgada (rs), respectivamente. Os raios foram calculados pelas equações 

abaixo, conforme os diâmetros apresentados na Tabela 5.6 e na Tabela 5.9. 

 

𝑟 =  
𝑑

2
=

0,067

2
0,0335 𝑚 (5.4) 

 

𝑟 =  
𝑑

2
=

0,19

2
= 0,095 𝑚 (5.5) 

 

𝑟 =  
𝑑

2
=

2,26

2
= 2,13 𝑚 (5.6) 

 

𝑟 =  
𝑑

2
=

2,83

2
= 1,42 𝑚 (5.7) 

 

Onde: 

𝑟 : Raio de influência dos drenos na 1ª e 4ª etapa de projeto; 

𝑟 : Raio de influência dos drenos na 2ª e 3ª etapa de projeto. 

 

Para o presente trabalho, a conversão foi feita considerando apenas os ajustes na permeabilidade 

do rejeito,  mantendo o espaçamento entre os drenos.  Assim, buscou-se uma permeabilidade 

equivalente do rejeito que resultasse na aproximação das curvas de recalque versus tempo para 

os modelos axissimétrico e bidimensional. Além disso, a permeabilidade permite tratar a zona 

amolgada e a zona não amolgada como um único material, sem necessidade de dividir estas 

regiões no modelo.  
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Foram considerados os parâmetros geotécnicos apresentados no item 5.6.2 e adicionada uma 

sobrecarga de forma a simular o aterro compactado de rejeito filtrado. A parede superior foi 

considerada como superfície drenante, e as demais impermeáveis. Foi atribuída ao dreno uma 

permeabilidade consideravelmente maior que à do rejeito.  A Figura 5.20 e a Figura 5.21 

apresentam, respectivamente, a representação das células unitárias axissimétrica, com destaque 

para área de influência e a região amolgada; e no estado plano com permeabilidade equivalente.  

 

 

Figura 5.20 – Representação da célula unitária axissimétrica. 

 

 

Figura 5.21 – Representação da célula unitária bidimensional com permeabilidade 

equivalente. 
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O procedimento de conversão foi realizado tanto para o raio de influência da 1ª e da 4ª etapa 

(𝑟 ), quanto para o da 2ª e da 3ª etapa (𝑟 ). A Figura 5.22 e a Figura 5.23 apresentam os 

gráficos de deslocamentos versus tempo obtidos nas conversões das células axissimétricas para 

o plano bidimensional, considerando os raios de influência 𝑟  e 𝑟 , respectivamente. Para 

ambas as conversões foi obtido um ajuste satisfatório das curvas considerando uma 

permeabilidade equivalente (keq) igual a 2,0E-07 cm/s. 

 

Observa-se, pela linha preta a permeabilidade da célula no plano axissimétrico e pela linha 

vermelha, a permeabilidade no plano bidimensional. A linha em azul, por sua vez, apresenta o 

plano bidimensional após a redução da permeabilidade original de 1,3E-06 cm/s para a 

permeabilidade equivalente (keq) de 2,0E-07 cm/s, de forma a se obter uma convergência nos 

comportamentos entre a célula axissimétrica e o estado plano. No processo de conversão foram 

seguidas as premissas do Modelo Linear Elástico. 

 

Cabe destacar que os deslocamentos apresentados na conversão (Figura 5.22 e Figura 5.23) são 

diferentes dos resultados obtidos apresentados no item 6.1, uma vez que, o processo realizado 

não tem como objetivo apresentar a magnitude das deformações, e sim de apenas converter as 

células axissimétricas para o estado plano. Além disso, neste processo, são desconsiderados 

outros fatores que interferem na magnitude dos deslocamentos, como, por exemplo, as 

geogrelhas consideradas nos aterros da 2ª e 3ª etapa.  
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Figura 5.22 – Conversão da célula axissimétrica para o estado plano de deformações – 𝑟 . 

 

 

Figura 5.23 – Conversão da célula axissimétrica para o estado plano de deformações – 𝑟 . 
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CAPÍTULO 6 
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1. ANÁLISES DE TENSÃO X DEFORMAÇÃO 

 

As análises de tensão x deformação foram realizadas para cada etapa de construção dos aterros, 

considerando as suas respectivas durações, estimadas de acordo com a produção diária de 166 

t/dia (com massa específica seca de 2,19 t/m³), conforme apresenta a Tabela 5.1.  

 

Além disso, também foi contemplado o cenário pós obra, com o intuito de se analisar o 

comportamento da estrutura ao longo de todo o processo de adensamento do rejeito depositado 

hidraulicamente. 

 

Visando simular a geomembrana existente de revestimento do fundo do reservatório, foi 

aplicada uma condição de contorno de vazão nula na interface do reservatório com a fundação 

e com o maciço e, portanto, foram desconsiderados fluxos de água do reservatório para o 

maciço e para a fundação da estrutura.  

 

6.1.1. Construção da 1ª Etapa 

 

Nas análises de tensão x deformação referentes à construção do aterro de rejeito filtrado da 1ª 

etapa, foi considerado um período de 07 meses (210 dias) de obra, conforme apresenta a Tabela 

5.1. 

 

A Figura 6.1 apresenta a seção A-A’, com destaque para as isolinhas de poropressão, para o 

geotêxtil de envelopamento do colchão drenante, para os drenos e para a condição de contorno 

de vazão nula aplicada com o intuito de simular a geomembrana na interface com o maciço e a 

fundação. 

 



 

154 
 

 

Figura 6.1 – Análise de tensão x deformação da construção do aterro compactado de rejeito 

filtrado da 1ª etapa – Isolinhas de poropressão. 

 

A Figura 6.2 apresenta os deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente, ao longo da seção, após a construção do aterro da 1ª etapa. Na região de 

implantação do aterro da 1ª etapa (intervalo de x ≅ 203 m à x ≅ 232 m), observam-se 

deslocamentos verticais negativos, com valor máximo de, aproximadamente, 5,0 cm, obtido no 

nó 8933 (x ≅ 218 m). Observa-se também, uma interferência na região prevista para a 

implantação da 2ª etapa (à esquerda), com deslocamentos verticais positivos do rejeito 

hidráulico.   
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Figura 6.2 – Deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado hidraulicamente, ao 

longo da seção, após a construção do aterro da 1ª etapa. 

 

A Figura 6.3 apresenta a identificação e locação do nó 8933 na seção, para o qual foi obtido o 

deslocamento máximo de rejeito hidráulico durante a construção do aterro compactado da 1ª 

etapa. 

 

 

Figura 6.3 – Identificação do nó 8933. 
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A Figura 6.4 apresenta o gráfico de deslocamento vertical versus tempo de execução do aterro, 

para o nó 8688, onde observa-se um deslocamento vertical máximo negativo de, 

aproximadamente, 5,0 cm, ao final dos 210 dias de construção do aterro da 1ª etapa. 

 

 

Figura 6.4 – Deslocamento vertical máximo (nó 8933) da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente durante a construção do aterro da 1ª etapa. 

 

Em relação à geração de excesso de poropressão (Figura 6.5), observa-se no ponto em questão 

(nó 8933), um excesso de poropressão inicial nulo e, devido à sobrecarga gerada pela 

construção do aterro, tem-se uma tendência de acréscimo dos excessos de poropressão, 

chegando em um valor máximo de aproximadamente 18,6 kPa ao final da 1ª etapa. 
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Figura 6.5 – Geração de excesso de poropressão durante a construção do aterro da 1ª etapa no 

ponto de máximo deslocamento vertical (nó 8933). 

 

Para as tensões verticais efetivas (Figura 6.6), observa-se no ponto analisado (nó 8933), uma 

tensão efetiva vertical inicial de aproximadamente 59,1 kPa e, ao longo da construção do aterro, 

tem-se uma tendência de acréscimo das tensões efetivas verticais, chegando em um valor 

máximo de aproximadamente 72,2 kPa ao final da 1ª etapa. 

 

 

Figura 6.6 – Variação das tensões efetivas verticais durante a construção do aterro da 1ª etapa 

no ponto de máximo deslocamento vertical (nó 8933). 
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Já para as tensões verticais totais (Figura 6.7), observa-se no ponto analisado (nó 8933), uma 

tensão total vertical inicial de aproximadamente 10,1 kPa e, ao longo da construção do aterro, 

tem-se uma tendência de acréscimo das tensões totais verticais, chegando em um valor máximo 

de aproximadamente 41,9 kPa ao final da 1ª etapa.  

 

 

Figura 6.7 – Variação das tensões verticais totais durante a construção do aterro da 1ª etapa no 

ponto de máximo deslocamento vertical (nó 8933). 

 

6.1.2. Construção da 2ª Etapa 

 

Nas análises de tensão x deformação referentes à construção do aterro de rejeito filtrado da 2ª 

etapa, foi considerado um período de 13 meses (390 dias) de obra, conforme apresenta a Tabela 

5.1. 

 

A Figura 6.8 apresenta a seção A-A’, com destaque para as isolinhas de poropressão, para o 

geotêxtil de envelopamento do colchão drenante, para os drenos e para as geogrelhas de reforço 

do aterro de rejeito da 2ª etapa. 
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Figura 6.8 – Análise de tensão x deformação da construção do aterro compactado de rejeito 

filtrado da 2ª etapa – Isolinhas de poropressão. 

 

A Figura 6.9 apresenta os deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente, ao longo da seção, após a construção do aterro da 2ª etapa. Na região de 

implantação do aterro da 2ª etapa (intervalo de x ≅ 138 m à x ≅ 211 m), observam-se 

deslocamentos verticais negativos, com valor máximo de, aproximadamente, 12 cm, obtido no 

nó 5724 (x ≅ 164 m). Observam-se também, interferências na região do aterro da 1ª etapa (à 

direita) e na região prevista para o aterro da 3ª etapa (à esquerda), onde verifica-se 

deslocamentos verticais positivos, ou seja, movimentos de sobre-elevação.   

 



 

160 
 

 

Figura 6.9 – Deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado hidraulicamente ao 

longo da seção após a construção do aterro da 2ª etapa. 

 

A Figura 6.10 apresenta a identificação e locação do nó 5724 na seção, para o qual foi obtido o 

deslocamento máximo de rejeito hidráulico durante a construção do aterro compactado da 2ª 

etapa. 

 

 

Figura 6.10 – Identificação do nó 5724. 

Deslocamento vertical ao longo da seção - 2ª Etapa

1,64 anos

D
es

lo
ca

m
en

to
 Y

 (
m

)

X (m)

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08

-0,1

-0,12

-0,14

0

0,02

0,04

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240



 

161 
 

A Figura 6.11 apresenta o gráfico de deslocamento vertical versus tempo de execução do aterro, 

para o nó 5724, onde observam-se deslocamentos verticais desprezíveis durante a construção 

da 1ª etapa (até t = 210 dias), e um valor máximo negativo de, aproximadamente, 12 cm, ao 

final dos 600 dias de obra, após a construção do aterro da 2ª etapa. 

 

 

Figura 6.11 – Deslocamento vertical máximo (nó 5724) da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente durante a construção do aterro da 2ª etapa. 

 

Em relação à geração de excesso de poropressão (Figura 6.12), observa-se no ponto em questão 

(nó 5724), um excesso de poropressão inicial nulo, com uma leve tendência de acréscimo 

durante a  1ª etapa (até t = 210 dias) e, devido à sobrecarga gerada pela construção do aterro no 

local (para t > 210 dias), tem-se, no geral, uma tendência de acréscimo dos excessos de 

poropressão, chegando em um valor máximo de aproximadamente 20,7 kPa, com alguns 

intervalos de dissipação. 
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Figura 6.12 – Geração de excesso de poropressão durante a construção do aterro da 2ª etapa 

no ponto de máximo deslocamento vertical (nó 5724). 

 

Para as tensões efetivas verticais (Figura 6.13), observa-se no ponto analisado (nó 5724), uma 

tensão efetiva vertical inicial de aproximadamente 31,6 kPa, que se mantém praticamente 

estável até o final da 1ª etapa (até t = 210 dias) e, após este período, observa-se uma tendência 

de acréscimo, devido à construção do aterro da 2ª etapa,  chegando em um valor máximo de 

98,2 kPa. 
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Figura 6.13 – Variação das tensões efetivas verticais durante a construção do aterro da 2ª 

etapa no ponto de máximo deslocamento vertical (nó 5724). 

 

Da mesma forma, para as tensões verticais totais (Figura 6.14), observa-se no ponto analisado 

(nó 5724), uma tensão efetiva vertical inicial de aproximadamente 10,5 kPa, que se mantém 

praticamente estável até o final da 1ª etapa (até t = 210 dias) e, após este período, observa-se 

uma tendência de acréscimo, devido à construção do aterro da 2ª etapa,  chegando em um valor 

máximo de 97,8 kPa. Portanto, ao final da 2ª etapa, tem-se uma poropressão praticamente nula 

no ponto avaliado. 
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Figura 6.14 – Variação das tensões totais durante a construção do aterro da 2ª etapa no ponto 

de máximo deslocamento vertical (nó 5724). 

 

6.1.3. Construção da 3ª Etapa 

 

Nas análises de tensão x deformação referentes à construção do aterro de rejeito filtrado da 3ª 

etapa, foi considerado um período de 14 meses (420 dias) de obra, conforme apresenta a Tabela 

5.1. 

 

A Figura 6.15, apresenta a seção A-A’, com destaque para as isolinhas de poropressão, para o 

geotêxtil de envelopamento do colchão drenante, para os drenos e para as geogrelhas de reforço 

dos aterros de rejeito da 2ª e da 3ª etapa. 
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Figura 6.15 – Análise de tensão x deformação da construção do aterro compactado de rejeito 

filtrado da 3ª etapa – Isolinhas de poropressão. 

 

A Figura 6.16 apresenta os deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente, ao longo da seção, após a construção do aterro da 3ª etapa. Na região de 

implantação do aterro da 3ª etapa (intervalo de x ≅ 96 m à x ≅ 169 m), observam-se 

deslocamentos verticais negativos, com valor máximo de, aproximadamente, 30 cm, obtido no 

nó 3850 (x ≅ 133 m). Observam-se também, interferências nas regiões dos aterros da 1ª e da 2ª 

etapa (à direita) e na região prevista para o aterro da 4ª etapa (à esquerda), onde verificam-se 

deslocamentos verticais positivos, ou seja, movimentos de sobre-elevação.     
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Figura 6.16 – Deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado hidraulicamente ao 

longo da seção após a construção do aterro da 3ª etapa. 

 

A Figura 6.3 apresenta a identificação e locação do nó 3850 na seção, para o qual foi obtido o 

deslocamento máximo de rejeito hidráulico durante a construção do aterro compactado da 3ª 

etapa. 

 

 

Figura 6.17 – Identificação do nó 3850. 
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A Figura 6.18 apresenta o gráfico de deslocamento vertical versus tempo de execução do aterro, 

para o nó 3850, onde observam-se deslocamentos verticais desprezíveis durante a construção 

da 1ª etapa (até t = 210 dias), e deslocamentos verticais positivos, ainda que pequenos, durante 

a construção do aterro da segunda etapa (210 dias < t ≤ 600 dias), atingindo um valor máximo 

de, aproximadamente, 1,6 cm. A partir do início da 3ª etapa, observam-se deslocamentos 

verticais negativos, atingindo um valor máximo negativo de, aproximadamente, 30 cm, ao final 

dos 1.020 dias de obra, após a construção do aterro da 3ª etapa. 

 

 

Figura 6.18 – Deslocamento vertical máximo da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente durante a construção do aterro da 3ª etapa. 

 

Em relação à geração de excesso de poropressão (Figura 6.19) observa-se no ponto em questão 

(nó 3850), uma poropressão inicial nula, que se mantém estável até o final da 1ª etapa (até t = 

210 dias). A partir do início da 2ª etapa, verifica-se um aumento na geração de excessos de 

poropressões em virtude da maior proximidade com o ponto, alcançando um valor máximo de 

3,1 kPa ao final da 2ª etapa (t = 600 dias).  Com o início da 3ª etapa (t > 600 dias), observa-se 

um comportamento variável entre a geração de excessos de poropressão, seguidos pela 

dissipação; alcançando um valor máximo de 9,2 kPa. 
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Figura 6.19 – Geração de excesso de poropressão durante a construção do aterro da 3ª etapa 

no ponto de máximo deslocamento vertical (nó 3850). 

 

Para as tensões efetivas verticais (Figura 6.20), observa-se no ponto analisado (nó 3850), uma 

tensão efetiva vertical inicial de aproximadamente 18,7 kPa, que se mantém praticamente 

estável até o final da 1ª etapa (até t = 210 dias). Após este período, com o início da 2ª etapa, 

verifica-se uma leve tendência de decréscimo das tensões efetivas, atingindo um valor de, 

aproximadamente, 15,9 kPa  ao final da 2ª etapa. Com o início da 3ª etapa, observa-se o aumento 

das tensões efetivas, chegando em um valor máximo de 139 kPa. 
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Figura 6.20 – Variação das tensões efetivas durante a construção do aterro da 3ª etapa no 

ponto de máximo deslocamento vertical (nó 3850). 

 

Já para as tensões totais verticais (Figura 6.20), observa-se no ponto analisado (nó 3850), uma 

tensão total vertical inicial de aproximadamente 11 kPa, que se mantém praticamente estável 

até o final da 2ª etapa (até t = 600 dias) e, após este período, com o início da 3ª etapa, verifica-

se uma tendência de acréscimo das tensões totais, atingindo um valor máximo de 140,1 kPa  ao 

final da construção do aterro. Portanto, ao final da 3ª etapa, tem-se, no ponto avaliado, uma 

poropressão quase nula. 
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Figura 6.21 – Variação das tensões totais durante a construção do aterro da 3ª etapa no ponto 

de máximo deslocamento vertical (nó 3850). 

 

6.1.4. Construção da 4ª Etapa 

 

Nas análises de tensão x deformação referentes à construção do aterro de rejeito filtrado da 4ª 

etapa, foi considerado um período de 12 meses (360 dias) de obra, conforme apresenta a Tabela 

5.1. 

 

A Figura 6.22 apresenta a seção A-A’, com destaque para as isolinhas de poropressão, para o 

geotêxtil de envelopamento do colchão drenante e para as geogrelhas de reforço do aterro da 3ª 

etapa. 
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Figura 6.22 – Análise de tensão x deformação da construção do aterro compactado de rejeito 

filtrado da 4ª etapa – Isolinhas de poropressão. 

 

A Figura 6.23 apresenta os deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente, ao longo da seção, após a construção do aterro da 4ª etapa. Na região de 

implantação do aterro da 4ª etapa (intervalo de x ≅ 17 m à x ≅ 131 m), observam-se 

deslocamentos verticais negativos, com valor máximo de, aproximadamente, 36 cm, obtido no 

nó 2316 (x ≅ 104 m). Observam-se também, interferências nas regiões dos aterros da 1ª, da 2ª 

etapa e da 3ª etapa (à direita).   

 

 

Figura 6.23 – Deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado hidraulicamente ao 

longo da seção durante a construção do aterro da 4ª etapa. 
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A Figura 6.24 apresenta a identificação e locação do nó 2316 na seção, para o qual foi obtido o 

deslocamento máximo de rejeito hidráulico durante a construção do aterro compactado da 4ª 

etapa. 

 

 

Figura 6.24 – Identificação do nó 2316. 

 

A Figura 6.25 apresenta o gráfico de deslocamento vertical versus tempo de execução do aterro, 

para o nó 2316, onde observam-se deslocamentos verticais desprezíveis durante a construção 

da 1ª e da 2ª etapa (até t = 600 dias), e o início de deslocamentos verticais negativos, durante a 

construção do aterro da 3ª etapa (600 dias < t ≤ 1.020 dias), atingindo um valor máximo de, 

aproximadamente, 5,6 cm. A partir do início da 4ª etapa (t = 1.020 dias), observa-se uma 

tendência de aumento dos deslocamentos verticais, que se mantém negativos, atingindo um 

valor máximo negativo de, aproximadamente, 36 cm, ao final dos 1.380 dias de obra, após a 

construção do aterro. 
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Figura 6.25 – Deslocamento vertical máximo da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente durante a construção do aterro da 4ª etapa. 

 

Em relação à geração de excesso de poropressão (Figura 6.26) observa-se no ponto em questão 

(nó 2316), valores muito baixos. Até o início da 3ª etapa, observa-se um excesso de poropressão 

máximo de 0,03 kPa. A partir 3ª etapa (t > 600 dias), observa-se um comportamento variável 

entre a geração de excessos de poropressão, seguidos pela dissipação, que também se mantém 

durante toda a 4ª etapa, apresentando um valor máximo de 0,9 kPa no início do aterro. 
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Figura 6.26 – Geração de excesso de poropressão durante a construção do aterro da 4ª etapa 

no ponto de máximo deslocamento vertical (nó 2316). 

 

Para as tensões efetivas verticais (Figura 6.27), observa-se no ponto analisado (nó 2316), uma 

tensão efetiva vertical inicial de aproximadamente 11 kPa, que se mantém praticamente estável 

até o final da 2ª etapa (até t = 600 dias), após este período, com o início da 3ª etapa, verifica-se 

uma tendência de acréscimo das tensões efetivas, atingindo um valor de, aproximadamente, 

43,7 kPa  ao final da 3ª etapa. Com o início da 4ª etapa, a tendência de acréscimo se mantém, 

chegando em um valor máximo de 160 kPa. 
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Figura 6.27 – Variação das tensões efetivas durante a construção do aterro da 4ª etapa no 

ponto de máximo deslocamento vertical (nó 2289). 

 

Para as tensões verticais totais (Figura 6.28), observa-se um comportamento muito semelhante 

ao das tensões efetivas, alcançando valores praticamente iguais durante todo o período, o que 

indica uma poropressão no ponto quase nula durante a construção de todas as etapas. Até a 

finalização da 2ª etapa (t = 600 dias), tem-se uma tensão total constante de aproximadamente 

11 kPa. Com o início da 3ª etapa (600 dias < t  ≤ 1.020 dias), verifica-se uma tendência de 

acréscimo das tensões totais, atingindo um valor de, aproximadamente, 43,9 kPa  ao final da 3ª 

etapa. Com o início da 4ª etapa, a tendência de acréscimo se mantém, chegando em um valor 

máximo de 160 kPa. Verifica-se, portanto, que, durante todas as etapas tem-se uma poropressão 

praticamente nula no ponto avaliado. 
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Figura 6.28 – Variação das tensões totais durante a construção do aterro da 4ª etapa no ponto 

de máximo deslocamento vertical (nó 2289). 

 

6.1.5. Pós Construção dos Aterros 

 

Além do período de construção dos aterros, as análises contemplaram o cenário pós obra, com 

o intuito de se analisar o comportamento da estrutura ao longo de todo o processo de 

adensamento do rejeito depositado hidraulicamente. Os resultados se encontram apresentados 

a seguir. 

 

A Figura 6.29 apresenta os deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente, ao longo da seção, após 55,2 anos (20.148 dias) do início das obras. O 

comportamento da curva se mantém muito parecido com o apresentado pela Figura 6.23, 

referente ao cenário de pós implantação do aterro da 4ª etapa. Os maiores deslocamentos são 

observados na região da 4ª etapa (intervalo de x ≅ 17 m à x ≅ 131 m), com valor máximo de, 

aproximadamente, 37 cm, obtido no nó 2316 (x ≅ 104 m).  
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Figura 6.29 – Deslocamentos verticais da superfície de rejeito depositado hidraulicamente ao 

longo da seção após 55,2 anos do início das obras. 

 

A Figura 6.30 apresenta o gráfico de deslocamento vertical versus tempo, para o nó 2316, onde 

observa-se uma tendência de estabilização a partir de t = 1.691 dias, 311 dias após o término da 

4ª etapa.  
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Figura 6.30 – Deslocamento vertical máximo da superfície de rejeito depositado 

hidraulicamente durante e após a construção dos aterros. 

 

A Figura 6.31 apresenta o gráfico de excessos de poropressão versus tempo, para o nó 2316, 

onde observa-se, da mesma forma que para os deslocamentos, uma tendência de estabilização 

a partir de t = 1.691 dias, 311 dias após o término da 4ª etapa, em um valor aproximado de -

0,92 kPa.  
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Figura 6.31 – Excesso de poropressão durante e após a construção dos aterros. 

 

A Figura 6.32 apresenta o gráfico de poropressão versus tempo, para o nó 2316, onde observa-

se, no ponto, um valor máximo de 0,8 kPa ao longo de todo o período de construção dos aterros 

e uma tendência de estabilização a partir de t = 1.691 dias, 311 dias após o término da 4ª etapa, 

em um valor aproximado de -0,35 kPa.  
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Figura 6.32 – Variação das poropressões durante e após a construção dos aterros. 

 

Em função dos valores muito baixos de poropressão durante e após a construção dos aterros, 

observa-se um comportamento semelhante entre as curvas de tensões efetivas e de tensões 

totais, conforme mostram a Figura 6.34 e a Figura 6.36, com tendência de estabilização a partir 

de t = 1.584 dias, 204 dias após o término da 4ª etapa em um valor de, aproximadamente, 160 

kPa. 
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Figura 6.33 – Variação das tensões efetivas durante e após a construção dos aterros. 
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Figura 6.34 – Variação das tensões totais durante e após a construção dos aterros. 

 

6.1.6. Análise Comparativa 

 

Apenas a título de comparação, foram realizadas análises desconsiderando a presença dos 

drenos no reservatório. Para melhor visualização da influência dos drenos no comportamento 

da estrutura, optou-se por considerar um ponto (nó) localizado na metade da camada de rejeito 

depositado hidraulicamente, conforme mostra Figura 6.35. Os resultados se encontram 

apresentados a seguir.  
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Figura 6.35 – Localização do ponto considerado na análise comparativa. 

 

A Figura 6.36 apresenta os deslocamentos verticais no ponto analisado, com e sem os drenos 

sintéticos, durante um período de cerca de 20.000 dias (aproximadamente 55 anos). Verifica-se 

que a curva em vermelho (com drenos) apresenta uma tendência de estabilização no tempo t = 

1.480 dias, aproximadamente 100 dias após o término das obras da 4ª e última etapa. Já na 

curva em preto (sem drenos) verifica uma tendência de aumento dos deslocamentos, ainda que 

muito pequena, ao longo de todo período analisado (t = 20.000 dias). Em termos de magnitude 

dos recalques, embora não sejam observadas diferenças significativas, verifica-se que a curva 

em vermelho (com drenos) apresenta menores deslocamentos que a curva em preto (sem 

drenos).  
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Figura 6.36 – Análise comparativa – Deslocamentos verticais com e sem drenos. 

 

Em termos de excesso de poropressão, verifica-se, pela Figura 6.37, que durante a construção 

dos aterros (até t = 1.380 dias), a curva em vermelho (com drenos) apresenta valores 

significativamente menores que a curva em preto (sem drenos), sendo que no ponto onde houve 

o registro máximo de excesso de poropressão, é observada uma diferença de 27 kPa (2,55 mca). 

Embora após a finalização dos aterros seja observada em ambas as curvas uma tendência de 

decréscimo dos excessos de poropressão com o tempo, é notável que a curva em vermelho, 

referente à condição com drenos, apresenta maior estabilidade. O mesmo comportamento é 

verificado na Figura 6.40, referente às variações das poropressões ao longo do tempo. 
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Figura 6.37 – Análise comparativa – Geração de excessos de poropressão com e sem drenos. 

 

 

Figura 6.38 – Análise comparativa – Variação das poropressões com e sem drenos. 

 

Em se tratando da variação das tensões (Figura 6.39 e Figura 6.40), verifica-se, durante a 

execução dos aterros (0 < t < 1.380 dias), um aumento de até cerca de 17 kPa nas tensões 

efetivas e totais, para a condição com drenos. Para esta mesma condição, a tendência de 

estabilização das tensões ocorre no tempo t > 1.480 dias, 100 dias após o término das obras. Já 
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para a condição sem drenos, a tendência de estabilização ocorre após, aproximadamente, 660 

dias após a finalização dos aterros. No entanto, após estabilizadas as tensões, a condição sem 

drenos apresenta valores superiores, com uma diferença de cerca de 15 kPa.  

 

 

Figura 6.39 – Análise comparativa – Variação das tensões efetivas com e sem drenos. 

 

 

Figura 6.40 – Análise comparativa – Variação das tensões totais com e sem drenos. 
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6.2. ANÁLISES DE ESTABILIDADE 

 

A seguir, encontram-se apresentados os resultados das análises de estabilidade do talude de 

jusante do maciço da barragem e dos aterros de rejeito compactado, nas diferentes etapas de 

fechamento da estrutura.  

 

Para todos os cenários analisados, foi considerada a aplicação de cargas sísmicas conforme 

recomendação do Manual de Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas (Eletrobrás, 

2003), que sugere valores, quando há ausência de estudos de sismicidade, de 3%g e 5%g para 

as acelerações vertical e horizontal, respectivamente. Foram analisados diferentes cenários 

considerando a variação no sentido da aceleração vertical e adotado, de forma a se trabalhar a 

favor da segurança, o sentido que resultou em um menor fator de segurança que foi o sentido 

negativo da aceleração.  

 

6.2.1 Maciço da Barragem 

 

A Tabela 6.1, apresenta, em resumo, os fatores de segurança encontrados para o maciço da 

barragem para as condições consideradas.  

 
Tabela 6.1: Fatores de Segurança – Maciço da Barragem 

Talude de jusante do maciço da barragem FS admissível FS obtido 

Antes da construção dos aterros compactados 

de rejeito filtrado 

Sem 

sismo 

1,5 1,51 

Com 

sismo 

1,1 1,32 

Depois da construção dos aterros 

compactados de rejeito filtrado 

Sem 

sismo 

1,5 1,52 

Com 

sismo 

1,1 1,33 

 

Os fatores de segurança encontrados para o maciço, considerando a ruptura do talude de jusante 

no cenário atual e de pós-fechamento da barragem, atendem aos valores mínimos exigidos pela 

norma da ABNT NBR 13.028/2017 e, portanto, podem ser considerados satisfatórios. 

 

A partir dos resultados, entende-se que, independentemente do acréscimo de carregamento 

devido ao aterro de cobertura do reservatório, a estabilidade física na região do talude de jusante 
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do maciço não é alterada, uma vez que os cenários atual e final apresentaram praticamente os 

mesmos fatores de segurança.  

 

A seguir, da Figura 6.41 à Figura 6.45 encontram-se apresentados os resultados obtidos para o 

talude de jusante do maciço. 

 

 

Figura 6.41 – Análise de estabilidade do talude de jusante da barragem – Antes da construção 

dos aterros compactados de rejeito filtrado. 

 

 

Figura 6.42 – Análise de estabilidade pseudoestática do talude de jusante da barragem 

(ah=0,05%g e av=-0,03%g) – Antes da construção dos aterros compactados de rejeito filtrado. 
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Figura 6.43 – Análise de estabilidade do talude de jusante da barragem – Depois da 

construção dos aterros compactados de rejeito filtrado. 

 

 

Figura 6.44 – Análise de estabilidade pseudoestática do talude de jusante da barragem 

(ah=0,05%g e av=-0,03%g) – Depois da construção dos aterros compactados de rejeito 

filtrado. 

 

6.2.2 Aterros Compactados de Rejeito Filtrado 

7.  

A Tabela 6.1, apresenta, em resumo, os fatores de segurança encontrados para os aterros 

compactados de rejeito filtrado nas diferentes etapas de fechamento da barragem.  

 

Destaca-se que, as análises de estabilidade dos aterros compactados de rejeito filtrado foram 

realizadas considerando as condições finais de construção cada etapa (altura máxima dos 
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aterros), obtidas nas análises de tensão x deformação. Além disso, como na 4ª etapa não está 

prevista a formação de taludes, esta foi desconsiderada nas análises de estabilidade. 

 

Ressalta-se também que, considerando que o fundo do reservatório e o talude de montante da 

barragem são revestidos por geomembrana, foram desconsiderados fluxos de água do 

reservatório para o maciço e para a fundação da estrutura. Esta informação foi inserida nas 

análises aplicando uma condição de contorno de vazão nula na interface do reservatório com a 

fundação e com o maciço. 

 

Tabela 6.2: Fatores de Segurança – Aterros Compactados de Rejeito Filtrado 

Talude do aterro da compactado de rejeito 

filtrado 
FS admissível FS obtido 

1ª etapa 
Sem sismo 1,5 2,03 

Com sismo 1,1 1,49 

2ª etapa 
Sem sismo 1,5 1,62 

Com sismo 1,1 1,14 

3ª etapa 
Sem sismo 1,5 1,86 

Com sismo 1,1 1,33 

 

Os fatores de segurança encontrados para o reservatório, considerando a ruptura dos taludes 

dos aterros compactados de rejeito filtrado, para as diferentes etapas e condições analisadas, 

atendem aos valores mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 13.028/2017. Além disso, os 

fatores de segurança obtidos também atendem ao Termo De Referência para Descaracterização 

de Barragens Alteadas pelo Método de Montante, instituído pela Resolução Conjunta 

SEMAD/FEAM nº 2.784 de 21 de março de 2019, também utilizado como referência no estudo, 

embora a estrutura analisada não tenha sido alteada. Portanto, os fatores de segurança obtidos 

podem ser considerados satisfatórios. 

 

A seguir, da Figura 6.46 à Figura 6.50 encontram-se apresentados os resultados obtidos para os 

taludes dos aterros compactados de rejeito filtrado. 
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Figura 6.45 – Análise de estabilidade do aterro compactado de rejeito filtrado – Final de 

construção da 1ª etapa. 

 

 

Figura 6.46 – Análise de estabilidade pseudoestática do aterro compactado de rejeito filtrado 

(ah=0,05%g e av=-0,03%g) – Final de construção da 1ª etapa. 
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Figura 6.47 – Análise de estabilidade do aterro compactado de rejeito filtrado – Final de 

construção da 2ª etapa. 

 

 

Figura 6.48 – Análise de estabilidade pseudoestática do aterro compactado de rejeito filtrado 

(ah=0,05%g e av=-0,03%g) – Final de construção da 2ª etapa. 
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Figura 6.49 – Análise de estabilidade do aterro compactado de rejeito filtrado – Final de 

construção da 3ª etapa. 

 

 

Figura 6.50 – Análise de estabilidade pseudoestática do aterro compactado de rejeito filtrado 

(ah=0,05%g e av=-0,03%g) – Final de construção da 3ª etapa. 
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6.3. EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

6.3.1. Atividades Preliminares 

 

Conforme apresentado no item 5.1, antes do início da execução do projeto, fez-se necessária a 

realização de atividades preliminares, que contemplaram a implantação dos canais periféricos, 

a execução do sistema extravasor de emergência, o rebaixamento máximo do nível de água do 

reservatório através de bombeamento e a construção dos acessos de entrada e dos acessos 

internos propostos. 

 

Da Figura 6.51 à Figura 6.55 são apresentados os registros fotográficos referentes à execução 

das atividades preliminares descritas. 

 

 

Figura 6.51 – Canal periférico na região mais a montante do reservatório. 
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Figura 6.52 – Canal periférico lateral ao reservatório. 
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Figura 6.53 – Descida d’água e caixa de passagem implantados. 

 

 

Figura 6.54 – Escavações para implantação do sistema extravasor. 
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Figura 6.55 – Implantação do acesso construtivo de entrada ao reservatório. 

 

 

Figura 6.56 – Acesso construtivo de entrada ao reservatório implantado. 
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6.3.2. 1ª Etapa 

 

Até o momento, já foram finalizadas as atividades de regularização topográfica do rejeito 

depositado no reservatório, de instalação da manta geotêxtil não tecido de polipropileno sobre 

o rejeito depositado, de construção do colchão drenante horizontal, de cravação dos drenos 

verticais e de instalação da instrumentação na região da 1ª etapa. 

 

Da Figura 6.57 à Figura 6.74 são apresentados os registros fotográficos referentes à execução 

das atividades associadas à 1ª etapa. 

 

A construção do colchão drenante horizontal na região da 1ª etapa encontra-se finalizada. O 

acesso utilizado na construção do colchão drenante será mantido para utilização nas demais 

fases de projeto. 

 

 

Figura 6.57 – Acesso construtivo de entrada ao reservatório, utilizado para construção do 

colchão drenante horizontal da 1ª etapa. 
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Figura 6.58 – Geotêxtil instalado sobre o reservatório. 

 

 

Figura 6.59 – Colchão drenante da 1ª etapa finalizado (vista lateral, com lago no fundo do 

reservatório). 

 

 

Figura 6.60 – Colchão drenante da 1ª etapa finalizado (vista lateral, da ombreira direita para a 

ombreira esquerda). 
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Inicialmente, conforme indicado no projeto, foi feita a demarcação dos pontos de cravação com 

estacas (Figura 6.61). Terminado a demarcação dos pontos, iniciou-se a cravação dos drenos, 

realizada por equipamento de cravação com torre adequada à profundidade que os drenos 

alcançariam (Figura 6.62). 

 

 

Figura 6.61 – Preenchimento total da área da 1ª etapa com o colchão drenante e marcação 

com estaca para cravação dos drenos. 

 

 

Figura 6.62 – Lança metálica de cravação com 16 metros de comprimento total. 

 

Finalizada a cravação, o dreno foi cortado manualmente, deixando um trecho livre acima do 

colchão drenante, de 20 a 30 cm da cota zero do colchão drenante, com o intuito de melhorar a 
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condução da água captada pelos drenos sintéticos para o colchão e dar condições de ancoragem 

da extremidade do dreno, evitando assim que esta seja “puxada” para baixo do colchão durante 

a ocorrência dos recalques.  

 

A cravação iniciou-se no dia 25 de janeiro de 2021, às 13 horas, sendo realizada até às 18 horas 

a cravação de 244 furos, totalizando 1.092 metros de profundidade. Operacionalmente, o 

equipamento realiza 01 furo por minuto. O equipamento pesa cerca de 20 mil toneladas e se 

encontra apresentado na Figura 6.63.  

 

 
Figura 6.63 – Detalhe do dreno sintético vertical (núcleo e filtro). 
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Figura 6.64 – Cravação dos drenos verticais. 

 

 

Figura 6.65 – Detalhe de ponteira metálica para fixação do dreno. 
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Figura 6.66 – Corte do dreno, deixando o trecho livre acima do colchão drenante. 

 

 

Figura 6.67 – Visão geral dos drenos cravados dispostos em malhas quadradas com trecho 

livre acima do colchão drenante. 
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Figura 6.68 – Saída de água pelo colchão drenante após a cravação dos drenos verticais. 

 

 

Figura 6.69 – Região saturada ao redor do dreno. 
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Após a cravação dos drenos sintéticos, conforme indicado em projeto, foi colocada uma manta 

de geotêxtil de polipropileno sobre a área e, posteriormente, sobre esta manta de geotêxtil, será 

executado o aterro de rejeito filtrado. 

 

Após a cravação dos drenos e a instalação da manta geotêxtil sobre o colchão drenante, 

iniciaram as atividades de instalação dos piezômetros e das placas de recalque, para 

monitoramento do comportamento do rejeito atualmente depositado no reservatório frente à 

construção do aterro compactado de rejeito filtrado. 

 

 

Figura 6.70 – Recobrimento do dreno vertical e do colchão drenante da 1ª etapa com a manta 

geotêxtil. 
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Figura 6.71 – Instalação da placa de recalque. 

 

 

Figura 6.72 – Instalação da placa de recalque finalizada. 

 

Para condução dos cabos dos piezômetros foram utilizados eletrodutos com finalidade de 

garantir a integridade dos cabos e facilitar a identificação destes durante qualquer processo de 

manutenção futura que venha ocorrer em locais próximos das instalações dos instrumentos. 
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Figura 6.73 – Instalação do piezômetro finalizado e eletroduto para condução dos cabos. 

 

 

Figura 6.74 – Eletrodutos para condução dos cabos dos piezômetros. 
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CAPÍTULO 7 
 

7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

O presente trabalho aborda a aplicação de drenos sintéticos verticais no contexto da mineração, 

para a aceleração do adensamento do reservatório de uma barragem de rejeitos, durante o 

projeto de fechamento da estrutura. O estudo de caso escolhido é uma barragem de rejeitos 

oriundos do processo de beneficiamento de minério de ouro, que se encontra em fase de 

descaracterização. Buscou-se, dessa forma, avaliar e divulgar o potencial de aplicação da 

técnica de drenos sintéticos para sistemas de disposição de rejeitos. 

 

Foi desenvolvido um projeto de cunho acadêmico, que prevê a disposição de rejeito desaguado 

sobre o reservatório atual, na forma de aterros compactados (cakes). Para tal, foi proposta a 

eliminação do lago existente e o adensamento do rejeito atualmente disposto na barragem.  

 

O projeto foi dividido em quatro etapas, iniciadas a partir da crista (jusante) em direção ao 

fundo do reservatório (montante), de forma progressiva. Optou-se por um sequenciamento 

construtivo em etapas a fim de reduzir, progressivamente, a área de contribuição das chuvas e 

garantir ainda um volume de amortecimento. Foi realizada a especificação e o 

dimensionamento dos drenos sintéticos verticais (ou PVD), a especificação de instrumentação 

geotécnica para o monitoramento de excessos de poropressão e recalques, bem como estudos 

geotécnicos, que consistiram em análises de tensão x deformação e análises de estabilidade. 

 

Visando otimizar o dimensionamento e a elaboração do projeto como um todo, fez-se 

necessário o conhecimento prévio da estrutura, conforme apresenta o item 4. 

 

O dimensionamento dos drenos foi realizado através da metodologia apresentada por Almeida 

e Marques (2014), utilizada para a aplicação destes materiais em solos moles. Buscou-se a 

definição do espaçamento entre os drenos, com um padrão de malha quadrada e um grau de 

adensamento médio desejado de 90% para a camada de rejeito depositado atualmente, a ser 

alcançado ao final da construção dos aterros de rejeito filtrado.  
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Para a otimização das simulações numéricas com os drenos sintéticos verticais fez necessária a 

conversão de um problema que é tridimensional em um modelo de deformação plana que 

contenha propriedades e dimensões equivalentes. A equivalência entre as condições de 

deformação axissimétrica e de deformação plana foi obtida a partir de ajustes na permeabilidade 

do rejeito, mantendo-se o espaçamento entre os drenos, conforme apresenta Indraratna e Redana 

(1997). A permeabilidade original do rejeito era de 1,3E-06 cm/s e a permeabilidade 

equivalente obtida foi 2,0E-07 cm/s, cerca de 6,5 vezes menor. 

 

Os resultados das análises de tensão x deformação indicaram, no ponto que apresentou o maior 

deslocamento vertical ao longo da superfície do rejeito depositado no reservatório (nó 2316), a 

estabilização total dos recalques e das poropressões em, aproximadamente, 311 dias após o 

término da construção dos aterros. Neste ponto, observa-se que, ao final das obras, já havia sido 

alcançado cerca de 95% do adensamento total. Já no ponto localizado na metade da camada do 

rejeito hidráulico, verifica-se uma tendência de estabilização em aproximadamente 100 dias 

após o término das obras da 4ª e última etapa. 

 

Comparando os resultados obtidos para a condição com e sem drenos no ponto localizado na 

metade da camada de rejeito, verifica-se que a condição com drenos apresenta uma tendência 

de estabilização dos deslocamentos e das poropressões notavelmente maior que para a condição 

sem drenos, sendo observada uma redução, ainda que pequena, na magnitude dos recalques 

para a condição com a presença dos drenos. Observa-se também que as magnitudes dos 

recalques obtidas nas análises de tensão x deformação foram significativamente menores que 

as calculadas, de forma conservadora, no item 5.3. 

 

Durante a construção dos aterros, observa-se que a geração de poropressão é significativamente 

menor na condição com drenos, chegando a registrar uma diferença de, aproximadamente,  27 

kPa (2,55 mca) no ponto localizado no centro da camada de rejeito.  

 

Nas regiões da 1ª e 2ª etapa, que apresentam maiores desníveis topográficos e maior espessura 

da camada de rejeito depositado hidraulicamente, verificou-se uma menor eficiência, 

alcançando entre 67% a 73% do adensamento total, ao final da construção dos aterros. Foi 

possível observar a influência da construção do aterro de uma etapa nas etapas construídas 

anteriormente, em termos de deslocamentos, poropressões e tensões. A menor eficiência dos 
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drenos observada nas regiões da 1ª e 2ª etapa pode ser um resultado da interferência da 

construção dos aterros das etapas subsequentes. 

 

A partir das análises de estabilidade, foi possível concluir que, independentemente do acréscimo 

de carregamento devido ao aterro de cobertura do reservatório, a estabilidade física na região 

do talude de jusante do maciço não é alterada, uma vez que os cenários antes e pós obra 

apresentaram praticamente os mesmos fatores de segurança. Os fatores de segurança 

encontrados para os aterros de rejeito filtrado, para as diferentes etapas e condições analisadas, 

atenderam aos valores mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 13.028/2017 e, portanto, 

foram considerados satisfatórios. 

 

Cabe destacar que, é de extrema importância que, durante a execução dos aterros, seja avaliado, 

através da instrumentação geotécnica, o comportamento do rejeito depositado hidraulicamente 

no que diz respeito à dissipação das poropressões e à ocorrência dos recalques, de forma a 

verificar a eficiência dos PVDs. 

 

A partir deste trabalho e dos resultados aqui apresentados, tem-se como sugestão para trabalhos 

futuros: 

 

I. Atualização do modelo adotado nas análises numéricas, com as seguintes informações:  

a) Resultados de ensaios triaxiais para obtenção dos parâmetros do estado crítico 

do rejeito: os ensaios triaxiais realizados e utilizados como referência neste 

presente trabalho não tiveram este objetivo e, devido às incertezas associadas à 

obtenção destes parâmetros, optou-se, de forma a se trabalhar a favor da 

segurança, em diminuí-los; 

b) Resultados da caracterização básica e especial do rejeito filtrado: Como ainda 

não foi implantado o filtro prensa, não foi possível obter os parâmetros do rejeito 

após a filtragem e, para a realização dos estudos geotécnicos, tais parâmetros 

foram adotados tendo como base os resultados obtidos nos ensaios realizados 

em amostras de rejeito coletadas na barragem, moldadas com grau de 

compactação semelhante à condição prevista em projeto para a execução do 

aterro compactado; 
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c) Registros dos instrumentos (piezômetros e placas de recalque), instalados no 

reservatório, durante a construção dos aterros. 

II. Avaliação da contribuição dos drenos sintéticos verticais no que diz respeito à 

resistência ao cisalhamento do solo e, consequentemente, na estabilidade física da obra. 
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