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1  INTRODUÇÃO 

A ruptura do barramento da lagoa de evapo-infiltração, que recebe efluente tratado da 

Estação de Tratamento de Esgoto da CASAN, na Lagoa da Conceição, ocorrida em 25/01/2021, 

ocasionou danos materiais e ambientais na região. 

Parte dos barramentos naturais que formavam um cinturão para contenção da lagoa, não 

resistiram as fortes chuvas ocorridas no mês de janeiro, vindo a ser romper, extravasando, desta 

forma, o efluente antes retido. 

Neste contexto, este documento apresenta o projeto executivo desenvolvido para corrigir 

a ruptura ocorrida. 

A solução proposta contempla a execução de um novo barramento, desta vez, 

estruturado através de um muro de solo reforçado com face verde. 

Por solicitação da CASAN foi estudada uma complementação para a solução geotécnica 

com muro de solo reforçado, contemplando a proteção dos taludes de montante com geofôrmas 

preenchidas com lodo dragado. 

Esta complementação de solução visa dar um destino ao lodo que será dragado, para 

melhorar a capacidade de infiltração da lagoa que hoje está comprometida. 
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2 DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO DE CAMPO 

De acordo com a inspeção de campo realizada no dia 26/01/2021 sob a presença de 

Engenheiro Geotécnico da RAV Engenharia e Geotecnia LTDA, verificou-se que houve o 

transbordamento do lago, o qual escoou pelo talude da duna (barramento natural), ocasionando 

um grande processo erosivo, que foi sucedido por uma ruptura generalizada. 

Após a ruptura do talude do barramento, criou-se uma frente de onda a qual invadiu a rua 

Manoel Luiz Duarte. 

Posteriormente ao ocorrido, a Construtora CFO reconstruiu um novo barramento com 

solo local (areia fina), de modo a garantir o represamento da água do lago em caso de novas 

chuvas. 

A seguir, da Figura 1 a Figura 4 são apresentadas imagens que ilustram o resultado da 

inspeção geotécnica de campo. 

 

Figura 1: Vista geral da ruptura da ETE de evapoinfiltração 
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Figura 2: Vista panorâmica do lago danificado pelo seu lado interno. A direita da foto é possível 
identificar o barramento reconstruído pela Construtora CFO. 
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Figura 3: Visa do lado externo do lago apresentando o barramento (emergencial) executado pela 
construtora CFO. 
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Figura 4: Vista da Rua Luís Manoel Duarte por onde escoou a água do lago rompido 
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3 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

Como campanha de investigações geotécnicas foram realizadas duas sondagens a 

percussão SPT conforme boletins a seguir. As sondagens foram realizadas pela empresa pela 

empresa Analisolo. 
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4 MUROS DE SOLO REFORÇADO 

A inclusão de reforços em maciços de solo sejam eles metálicos (fitas e telas metálicas) 

ou geossintéticos (geogrelhas e geotêxteis), proporciona uma elevação na resistência interna a 

tração e uma nova configuração nas distribuições de tensões e deformações, que ocorrem no 

interior da massa reforçada. 

O reforço instalado permite que sejam executados paramentos totalmente verticais, o que 

viabiliza a adoção deste tipo de estrutura em áreas urbanas com deficiência de espaço. 

Além disso, este tipo de contenção possibilita o uso de solo local (quando utilizados 

geossintéticos e telas metálicas), desde que de boa qualidade, reduzindo a distância de transporte 

de materiais e consequentemente os custos. 

A seguir na Figura 5 é apresentado o mecanismo de funcionamento de muros de solo 

reforçado. 

 

Figura 5: Mecanismo de funcionamento de muros de solo reforçado ( Ehrlich e Mitchell, 1994) 

 

4.1 Muro de solo reforçado com face verde – Quadratum 

É um tipo de solo reforçado que utiliza geogrelhas como reforço, podendo ser 

dimensionado para utilização de solos finos ou granulares encontrados em jazidas locais, para 

quaisquer situações de geometria ou nível de carregamento. 

Principais características: 

➢ Consiste na utilização de painéis de barras de aço galvanizado que tem a função de 

estruturar uma face composta por pedras de mão (rachão) ou solo compactado, 

associado a uma manta geotêxtil. 
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➢ O reforço do solo ocorre após a introdução de geogrelhas fixadas a face de tela metálica, 

em camadas de aproximadamente 60 cm. 

➢ A medida em que são instaladas a face metálica e as geogrelhas, também é executado o 

aterro compactado entre as geogrelhas tendo estas, a função de reforço, para garantir a 

estabilidade do maciço. 

➢ Os painéis horizontais (aqueles que ficam embutidos no maciço) são compostos por barras 

de aço galvanizado com diâmetro de 6,0 mm e espaçamento de 10 cm nas duas 

direções. 

➢ Os painéis verticais (aqueles que forma a face) são compostos por barras de aço 

galvanizado com diâmetro de 8,0 mm e espaçamento de 10 cm nas duas direções. 

➢ Os módulos possuem dimensões de 1,2 x 2,5 m (aberto) e 0,6 x 2,5 m (dobrado) 

➢ O espaçamento vertical entre módulos é de 60 cm. 

➢ Os muros podem ser executados com face inclinada variando de 45 até 90 graus. 

➢ Também, são utilizadas barras de travamento com diâmetro de 8,0 mm a cada 0,5m. 

4.1.1 Características do muro de solo reforçado com face verde - Quadratum 

A seguir, são apresentadas imagens que ilustram a solução de muro de solo reforçado 

com face verde – Quadratum. 
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Figura 6: Vista em perspectiva do muro de solo reforçado Quadratum já finalizado. 
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Figura 7: Vista lateral do muro Quadratum sendo possível identificar a face verde (vegetação) em 
fase de crescimento 

 

 

Figura 8: Início da montagem do muro sendo possível identificar a face em tela metálica e  
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Figura 9: Início da montagem da face com tela metálica e instalação da primeira camada de 
geogrelha 

 

 

Figura 10: Muro finalizado com vegetação em fase de crescimento 
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Figura 11: Sequência de montagem dos painéis 

  

 

4.2 Geofôrmas SoilTain Bag 

As geofôrmas lineares, também conhecidas como diques contínuos, salsichões ou 

geocontêineres, são fabricadas a partir de geotêxteis de alta tenacidade e alta durabilidade e 

podem ser preenchidas com vários tipos de materiais tais como, lodos de ETAs / ETEs e lamas 

geradas nas indústrias, em geral. 

A seguir a Figura 11 e Figura 12 apresentam imagens de geofôrmas executadas. 
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Figura 12: Exemplo de geofôrma executada 

 

 

Figura 13: Outro exemplo de geofôrma executada 
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5 ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES 

5.1 Fator de segurança 

De acordo com a literatura e a NBR 11682/2009 (Estabilidade de encostas), Fator de 

Segurança (Fs) é a relação entre a resistência ao cisalhamento do solo e a tensão cisalhante 

atuante, desenvolvida ao longo da superfície potencial de ruptura. 

 

Onde: 

S = resistência ao cisalhamento 

τ = tensão cisalhante atuante 

A resistência ao cisalhamento de um solo tem duas componentes: coesão e ângulo de 

atrito, ambos obtidos através de ensaios laboratoriais como cisalhamento direto e triaxial e por 

meio de ensaios de campo, através de correlações com ensaios SPT e CPT.  Ainda, os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento dos solos podem ser obtidos por retroanálises de 

rupturas já ocorridas. 

O valor do Fator de Segurança global (Fs) pode ser obtido por equilíbrio limite de fatias 

(método de fatias), utilizando-se métodos como o de Bishop Simplificado, Morgenstein-Price, 

Spencer e outros.  

Para a obtenção do fator de segurança são realizadas análises computacionais, 

admitindo-se, normalmente, que a superfície crítica de ruptura seja do tipo circular. Deste modo, o 

solo acima da superfície de ruptura é dividido em fatias verticais e a partir daí, efetua-se o cálculo 

do equilíbrio de forças ou momentos para suportar as fatias. 

A seguir, a Tabela 1 apresenta o significado das condições de estabilidade de taludes. 

Tabela 1:  Condições de estabilidade de taludes 
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5.2 Condições de estabilidade 

Na análise de estabilidade para taludes e contenções devem ser verificadas as condições 

de estabilidade de acordo com cada tipo de estrutura. 

5.2.1 Estabilidade Interna 

A verificação da estabilidade interna para o caso dos muros de solo reforçado, cortinas 

atirantadas e solo grampeado refere-se a análise de duas condições: aderência solo-reforço e 

ruptura do reforço. Para que a estabilidade interna seja garantida, a resistência de aderência e a 

resistência a tração do reforço deverão ser superiores ao esforço máximo de tração atuante nos 

reforços. O fator de segurança adotado para estes casos é da ordem de no mínimo 1,5. 

5.2.2  Estabilidade Externa 

No caso de muros de gravidade, flexão ou de solo reforçado, a estabilidade externa está 

relacionada as condições de segurança: contra ao tombamento, deslizamento e contra a ruptura 

do solo de fundação. Os valores dos fatores de segurança mínimos a serem atingidos em cada 

verificação estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2:  Requisitos para estabilidade de muros de contenção (NBR 11682/2009) 

Verificação da segurança 
Fator de segurança 

mínimo 

Tombamento 2,0 

Deslizamento da base 1,5 

Capacidade de carga da fundação 3,0 

  

5.2.3  Estabilidade Global 

Após verificada as condições de estabilidade interna e externa, deve-se verificar ainda a 

estabilidade global do conjunto. Para tanto, a NBR 11682/2009 apresenta os fatores de segurança 

mínimos, contra danos materiais e vidas humanas, a serem alcançados ().  

Tabela 3:  Fatores de segurança mínimos para deslizamentos (Modificado de NBR 11682/2009) 

Nível de segurança contra 
danos materiais e ambientais 

Nível de segurança contra danos a vidas 
humanas 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO 1,5 1,5 1,4 

MÉDIO 1,5 1,4 1,3 

BAIXO 1,4 1,3 1,2 

* A descrição mais detalhada dos níveis de segurança contra danos a vidas humanas e danos materiais e 

ambientais encontra- na NBR 11682/2009. 
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6 SOLUÇÕES GEOTÉCNICAS ADOTADAS 

Conforme já mencionado anteriormente, foram projetadas 02 (duas) soluções 

geotécnicas para a correção da ruptura do lado da ETE da Lagoa da Conceição. 

Solução geotécnica 01 

➢ Remoção do solo de fundação fofo sob a projeção do muro e recompactação do mesmo 

com grau de compactação ≥ 95% do proctor normal; 

➢ Muro de solo reforçado com geogrelhas (Quadratum) com face verde + berma de 

equilíbrio, para o talude de jusante do barramento; 

➢ Plataforma horizontal (topo do muro) e face externa do muro, executados com aterro 

argiloso compactado, com teor de finos ≥ 80% passante na peneira #200; 

➢ Talude de aterro de montante compactado em inclinação de 1:3 (V:H), protegido com 

geomembrana de PEAD e geotêxtil não tecido; 

➢ Para os taludes adjacentes foi prevista a reconformação dos mesmos em inclinação de 

1:2,5 (V:H) e revestimento com geomanta de proteção contra a erosão; 

 

Solução geotécnica 02 

➢ Remoção do solo de fundação fofo sob a projeção do muro e recompactação do mesmo 

com grau de compactação ≥ 95% do proctor normal; 

➢ Muro de solo reforçado com geogrelhas (Quadratum) com face verde + berma de 

equilíbrio, para o talude de jusante do barramento; 

➢ Plataforma horizontal (topo do muro) e face externa do muro, executados com aterro 

argiloso compactado, com teor de finos ≥ 80% passante na peneira #200; 

➢ Talude de aterro de montante compactado em inclinação de 1:2,5 (V:H), protegido com 

geomembrana de PEAD e geotêxtil não tecido; 

➢ Revestimento do talude de montante com geoforma preenchida com lodo dragado; 

➢ Para os taludes adjacentes foi prevista a reconformação dos mesmos em inclinação de 

1:2,5 (V:H), revestimento da face com geomanta de proteção contra a erosão e aplicação 

de geoformas preenchidas com lodo dragado. 

 

 

 

19



 

20 

Sede: R. Araci Vaz Callado, nº 1201, Canto, 88070-750, Florianópolis – SC 
Construtora CFO Ltda | CNPJ:19.862.375/0001-99 | Fone: (48)3024-0406 

 
 

7 MEMÓRIAL DE CÁLCULO 

A seguir é apresentada a memória de cálculo do muro de solo reforçado Quadratum 

sendo apresentadas as análises de estabilidade externa, interna e global. 

As análises de estabilidade externa e interna foram realizadas pelo método empírico 

apresentado pelo Federal Highway Administration (FHWA) e as análises de estabilidade globais 

foram realizadas por equilíbrio limite, através do software Slide 6.0 da empresa Rocscience. 

Foram realizadas análises para a verificação do muro de solo reforçado Quadratum e 

análises para a verificação do talude de montante, inclusive com a aplicação da geofôrma. 

O fator de segurança mínimo considerado em projeto foi de 1,5. 

7.1 Parâmetros geotécnicos adotados 

A seguir a Tabela 4 apresenta os parâmetros geotécnicos dos materiais utilizados nas 

análises. 

Tabela 4:  Parâmetros geotécnicos utilizados nas análises 

Parâmetros geotécnicos adotados nas análises 

Material 
γ 

(kN/m³) 
ø’ (º)  

c' 
(kPa) 

Ru 

Terreno Natural (Areia fina) 18,0 32,0 0,0 NA 

Remoção e substituição do solo de fundação (areia fina 
recompactada) 

19,0 33,0 0,0 NA 

Berma de equilíbrio frontal 20,0 40,0 0,0 0,0 

Material de enchimento do solo reforçado (areia fina 
compactada) 

19,0 33,0 0,0 0,1 

Talude de aterro de montante compactado (areia fina 
compactada) 

19,0 33,0 0,0 0,1 

Solo argiloso compactado (topo e face do muro de solo 
reforçado) 

18,0 32,0 5,0 0,1 

Geoformas (SoilTain Bag) 17,0 30,0 8,0 0,1 

 

7.2 Análise de estabilidade externa e interna – Muro de solo Reforçado 

A seguir, são apresentados os resultados das análises de estabilidade externa e interna 

do muro de solo reforçado. 

7.2.1 Análise de estabilidade externa 

Na análise de estabilidade externa são apresentados os resultados dos empuxos 

passivos e ativos e os fatores de segurança contra o deslizamento da base, tombamento e ruptura 

do solo de fundação. 
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Tabela 5:  Parâmetros geométricos da estrutura 

 

Tabela 6:  Cálculo do empuxo ativo do solo e sobrecargas 

 

Tabela 7:  Cálculo do empuxo passivo do solo 

 

Tabela 8:  Cálculo do empuxo resultante Eat - Ep 

 

Tabela 9:  Fator de segurança contra o deslizamento da base 

 

Tabela 10:  Fator de segurança contra o tombamento 

 
 

Tabela 11:  Fator de segurança contra a ruptura do solo de fundação 

 
 

7.2.2 Análise de estabilidade interna 

Na análise de estabilidade interna são apresentadas as verificações da ruptura dos reforços e 

do arrancamento dos reforços. 
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Tabela 12: Resultados da estabilidade interna. 

 

7.2.3 Analise de estabilidade global 

Foram realizadas análises de estabilidade globais para diversas condições de 

carregamento da estrutura conforme apresentado nas Figura 14 a Figura 19. 

7.2.3.1 Talude de jusante – Muro de solo reforçado - Quadratum 

 

 

Figura 14: Análise de estabilidade considerando fluxo d'água pelo maciço reforçado (no caso de 
ruptura da geomembrana), apresentando fator de segurança Fs = 1,4 sem a berma de equilíbrio. 
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Figura 15: Análise de estabilidade com fluxo d'água pelo maciço reforçado (no caso de ruptura da 
geomembrana), apresentando fator de segurança Fs = 1,5 com a inclusão da berma de equilíbrio. 

 

 

Figura 16: Análise de estabilidade sem fluxo d'água pelo maciço reforçado, apresentando fator de 
segurança Fs = 1,7 com a inclusão da berma de equilíbrio. 

23



 

24 

Sede: R. Araci Vaz Callado, nº 1201, Canto, 88070-750, Florianópolis – SC 
Construtora CFO Ltda | CNPJ:19.862.375/0001-99 | Fone: (48)3024-0406 

 
 

7.2.3.2 Talude de montante 

 

Figura 17: Análise de estabilidade do talude de montante com inclinação de 1:2,5 (V:H) apresentando 
fator e segurança Fs = 1,4. 
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Figura 18: Análise de estabilidade do talude de montante com inclinação de 1:3 (V:H) apresentando 
fator e segurança Fs = 1,7. 
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Figura 19: Análise de estabilidade do talude de montante com inclinação de 1:2,5 (V:H) e proteção 
com Geoforma SoilTain Bag apresentando fator e segurança Fs = 1,522. 
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8 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES 

A seguir da Tabela 13 a Tabela 26 são apresentados os quadros de quantidades das 

soluções projetadas. 

Tabela 13: Escavação para remoção do barramento emergencial. 

 

Tabela 14: Execução do aterro compactado do muro de solo reforçado e do talude de montante. 

 

Tabela 15: Execução de remoção e recompactação do solo de fundação sob o muro. 
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Tabela 16: Compactação do solo argiloso na face do muro Quadratum e no topo do barramento. 

 

Tabela 17: Execução da berma de equilíbrio 

 

Tabela 18: Geogrelhas Fortrac J1100 – 55 kN/m (5% de deformação) 

 

Tabela 19: Geogrelhas Fortrac J1600 – 80 kN/m (5% de deformação) 

 

Tabela 20: Geomembrana de PEAD 1,5 mm 

 

Tabela 21: Geotêxtil não tecido RT 21 kN/m 
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Tabela 22: Geotêxtil tecido de poliéster PET RT 15 kN/m 

 
 

Tabela 23: Tela Quadratum – Face do muro de solo reforçado 

 

Tabela 24: Geomanta de proteção contra erosão (Taludes adjacentes ao barramento) 

 

Tabela 25: Geoforma preenchida com lodo dragado – Talude de montante do muro Quadratum 

 

Tabela 26: Geoforma preenchida com lodo dragado – Taludes adjacentes ao muro Quadratum 
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