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1  INTRODUÇÃO 

A ruptura do talude 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 taludes 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 

construção de um talude definitivo. 

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

através de um muro de solo reforçado com face verde. 

Por solicitação da CASAN foi estudada uma complementação da 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 da LEI, o qual escoou pelo talude da duna (natural), ocasionando um grande 

processo erosivo, que foi sucedido por uma ruptura generalizada. 

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

Duarte. 

Posteriormente ao ocorrido, a Construtora CFO reconstruiu um novo talude com solo 

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

de novas chuvas. 
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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 

Analisolo. 
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4 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ADOTADA 

Para solucionar o problema da ruptura do talude natural da LEI da CASAN, na Lagoa da 

Conceição, foram propostas algumas soluções e avaliadas as questões técnicas e ambientais de 

cada uma delas. 

Destaca-se que para o projeto da nova estrutura, foram respeitadas as inclinações e 

alturas de taludes, de modo que garantam a estabilidade global do conjunto e a estabilidade local 

dos taludes formados. 

Além disso, a CASAN condicionou as seguintes determinações para a escolha da 

alternativa: 

 Utilizar preferencialmente material (solo) local, se garantida a estabilidade global; 

 A estrutura deve integrar-se visualmente ao ambiente natural e permitir futuras 

manutenções. 

Sendo assim, foram aventadas as soluções descritas a seguir. 

 Barramento com solo argiloso compactado 

A solução inicialmente aventada foi a execução de um novo barramento, composto por 

solo argiloso compactado, sendo este solo, importado de jazidas localizadas no continente. 

A Figura 1 apresenta um desenho esquemático de um barramento de terra.  

 

Figura 1: Desenho esquemático de um barramento de terra (Sayão 2009) 
 

Este novo barramento seria um grande aterro compactado (igualmente a uma barragem 

de terra) com alturas de taludes e inclinações a serem definidos em projeto. 

A seguir, a Tabela 1 apresenta as vantagens e desvantagens desta solução. 
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Tabela 1:  Vantagens e desvantagens da solução com barramento composto por solo argiloso 
compactado 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Material argiloso apresenta baixa 
permeabilidade, melhorando a estanqueidade 
do barramento. 

- Necessidade de importação de grandes 
volumes de solo argiloso, vindo de jazida fora da 
ilha. 

- Possibilidade de dispensa do uso da 
geomembrana de PEAD, devido a baixa 
permeabilidade do material argiloso 

- Talude de jusante seria muito extenso 
(inclinação de 1:2 à 1:2,5), saindo da área 
rompida e indo em direção a região das 
edificações, afetando as áreas no entorno da 
ruptura e podendo causar a degradação do 
curso d’água existente e da vegetação. 

- Material argiloso facilita o crescimento da 
vegetação 

- Dificuldade de compactação do material em 
épocas de chuva, podendo ocasionar atrasos na 
execução da obra 

- - - - - - - - 
- Devido a baixa permeabilidade do material, 
maior atenção aos excessos de poropressão 
que possam ser gerados no interior do maciço. 

- - - - - - - - - Necessidade de proteção dos taludes de 
jusante contra vandalismo (escavações) 

 
Sendo assim, esta solução foi descartada. 

 Barramento com solo arenoso local compactado 

Da mesma forma que o barramento com solo argiloso compactado, o barramento com 

solo arenoso local seria um grande aterro compactado, igualmente a uma barragem de terra 

(Figura 1) com alturas de taludes e inclinações a serem definidos em projeto. 

A seguir, a Tabela 2 apresenta as vantagens e desvantagens desta solução. 

Tabela 2:  Vantagens e desvantagens da solução com barramento composto por solo arenoso 
compactado 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Material arenoso disponível no próprio local da 
obra 

- Talude de jusante seria mais extenso que o 
talude argiloso (inclinação de 1:3), saindo da 
área rompida e indo em direção a região das 
edificações, afetando as áreas no entorno da 
ruptura e podendo causar a degradação do 
curso d’água existente e da vegetação. 

- Facilidade de compactação em épocas de 
chuva. 

- Processos erosivos causados pelas chuvas ou 
ventos poderiam ser desencadeados nos 
taludes de jusante e montante, devido à falta de 
coesão do material. 

- Devido a elevada permeabilidade do material, 
as poropressões no interior do maciço são 
rapidamente dissipadas. 

- Necessidade de proteção dos taludes de 
jusante contra vandalismo (escavações) 

 

Sendo assim, esta solução também foi descartada. 
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 Barramento composto por concreto armado 

De acordo com a CASAN, soluções com estruturas de concreto armado não poderiam 

ser utilizadas, visto os órgãos ambientais não permitirem o uso de concreto armado na região da 

ruptura. 

A seguir, na Figura 2 são apresentados os tipos de barragem de concreto usualmente 

executados. 

 

Figura 2: Tipos de barragem de concreto (Costa 2012) 
 

A seguir, a Tabela 3 apresenta as vantagens e desvantagens desta solução. 

Tabela 3:  Vantagens e desvantagens da solução com barramento em concreto  

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Taludes mais íngremes, afetando menor área, 
com isso, não alcançariam o curso d’água 
posterior ao talude de jusante. 

- Grande impacto visual entre concreto x meio 
ambiente. 

- Menor remoção de vegetação no entorno da 
área afetada. 

- Grande possibilidade de percolação de água 
no contato do concreto com o terreno natural 
(solo arenoso) 

- - - - - - - - - Elevado volume de concreto, necessitando de 
grande tráfego de caminhões na região. 

- - - - - - - - 

- Necessidade de tratamento do solo de 
fundação, através de escavações e 
substituições por rocha e concreto, de modo a 
proporcionar capacidade de carga para 
assentamento da estrutura. 
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 Barramento composto por enrocamento 

Igualmente aos barramentos com solo argiloso e solo arenoso compactados, o 

barramento composto por enrocamento seria um grande aterro em rocha compactado, com 

alturas de taludes e inclinações a serem definidos em projeto. 

A seguir, a Figura 3 apresenta um desenho esquemático de um barramento em 

enrocamento. 

 
Figura 3: Desenho esquemático de um barramento com enrocamento (Sayão 2009) 

 
 

A seguir, a Tabela 4 apresenta as vantagens e desvantagens desta solução. 

Tabela 4:  Vantagens e desvantagens da solução com barramento em enrocamento  

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Taludes mais íngremes, afetando menor área, 
com isso, não alcançariam o curso d’água 
posterior ao talude de jusante. 

- Necessidade de importação de grandes 
volumes de rocha. 

- Menor remoção de vegetação no entorno da 
área afetada. 

- Execução de laje de concreto para garantir a 
estanqueidade da estrutura 

- - - - - - - - - Elevado volume de concreto, necessitando de 
grande tráfego de caminhões na região. 

- - - - - - - - - Impossibilidade de plantio de vegetação nos 
taludes para se adequar ao meio ambiente 
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 Barramento composto por muro de solo reforçado com face verde Quadratum + 

Geoformas (Soiltain Bag) 

Diante da avaliação das vantagens e desvantagens apresentadas anteriormente, jugou-

se que a solução com muro de solo reforçado com face verde e talude de montante revestido com 

geoformas (Soiltain Bag), é a solução mais viável conforme descrito a seguir: 

  A face verde do muro de solo reforçado, por ser verticalizada, evita que o talude de 

jusante atinja as áreas no entorno da ruptura e cause a degradação do curso 

d’água existente e da vegetação (menor área de remoção da vegetação). 

  A face verde do muro de solo reforçado, ao longo do tempo, tornará a estrutura 

integrada a natureza, visto ocorrer o plantio de vegetação neste tipo de face. 

  O material a ser utilizado como aterro no interior do muro de solo reforçado (entre 

as geogrelhas) será o próprio solo arenoso local, não havendo importação de 

solo, conforme condicionantes estabelecidas pela CASAN. 

  O talude de montante (também com solo arenoso), inicialmente projetado, 

apresentava inclinação de 1:3 (V:H) para a garantia da estabilidade do conjunto. 

Porém, por solicitação da CASAN, foi incluída no projeto a solução com 

geoformas preenchidas com lodo dragado, devendo estas, serem dispostas na 

face do talude jusante. 

  Ao se utilizar a solução com geoformas, os taludes que antes possuíam inclinação 

de 1:3 (V:H), passam para a inclinação de 1:2,5 (V:H), ou seja, menos suaves e 

com isto, adentram menos na LEI. 

Alguns aspectos referentes a esta solução são apresentandos no capítulo 9 deste 

relatório. 
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5 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 4 é apresentado o mecanismo de funcionamento de muros de solo 

reforçado. 

 
Figura 4: Mecanismo de funcionamento de muros de solo reforçado ( Ehrlich e Mitchell, 1994) 

 

5.1 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. 

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

com face verde – Quadratum. 
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Figura 5: Vista em perspectiva do muro de solo reforçado Quadratum já finalizado. 
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Figura 6: Vista lateral do muro Quadratum sendo possível identificar a face verde (vegetação) em 

fase de crescimento 
 

 
Figura 7: Início da montagem do muro sendo possível identificar a face em tela metálica e  
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Figura 8: Início da montagem da face com tela metálica e instalação da primeira camada de geogrelha 
 
 

 
Figura 9: Muro finalizado com vegetação em fase de crescimento 
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Figura 10: Sequência de montagem dos painéis 

  

 

5.2 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 10 e Figura 11 apresentam imagens de geofôrmas executadas. 

 

17

mailto:ravgeotecnia@gmail.com


 

18 
RAV Engenharia e Geotecnia LTDA   -   CNPJ: 38.136.807/0001-29 

Rua Manoel de Oliveira Ramos, 147, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88075-120 
Fone: (48) 98412-7227            e-mail: ravgeotecnia@gmail.com             Instragram: @ravengenhariaegeotecnia 

 

 
Figura 11: Exemplo de geofôrma executada 

 

 

Figura 12: Outro exemplo de geofôrma executada 
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6 ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES 

Neste capítulo são apresentados alguns conceitos e diretrizes que regem os cálculos de 

estabilidade de taludes e contenções. 

6.1 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 5 apresenta o significado das condições de estabilidade de taludes. 

Tabela 5:  Condições de estabilidade de taludes 
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6.2 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. 

6.2.1 Estabilidade Interna 

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

satisfazer a 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. 

6.2.2  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 6. 

Tabela 6:  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 

  

6.2.3  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 7).  

Tabela 7:  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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7 SOLUÇÕES GEOTÉCNICAS ADOTADAS 

Para a construção do talude definitivo da LEI da ETE da Lagoa da Conceição, foi 

projetada a seguinte solução, de modo a garantir a segurança global e local da estrutura: 

Muro de solo reforçado com face verde (Quadratum) aliado a geoformas (Soiltain Bag) 

preenchidas com lodo dragado 

 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 (Vide corte AA na planta) 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. 
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8 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. 

8.1 Parâmetros geotécnicos adotados 

A seguir a Tabela 9 apresenta os parâmetros geotécnicos dos materiais utilizados nas 

análises. 

Os parâmetros geotécnicos das camadas de solo foram obtidos através de correlações 

com os ensaios SPT e também, através de dados de literatura. Conforme a seguir: 

 Ângulo de Atrito (ø’) / Coesão (c’) / peso específico (γ) 

No que se refere ao ângulo de atrito (ø’) do solo do terreno natural, o mesmo foi obtido 

através da correlação de Teixeira (1996) dada a dificuldade de coleta indeformada deste material 

(equação 01). Para o peso específico foi adotado um valor correspondente ao da faixa de valores 

constantes na literatura (Vide Tabela 1.12 de Aoki e Cintra (2010)). 

Ø=√20 x Nspt+15º (01) 

Para os materiais arenosos compactados, adotou-se valores de ângulo de atrito 

correspondentes ao da faixa de valores constantes na literatura (Vide Tabela 13.1 de Pinto 

(2006)). No caso do peso específico dos materiais arenosos compactados foram adotados valores 

correspondentes ao da faixa de valores constantes na literatura (Vide Tabela 1.13 de Aoki e Cintra 

(2010)). 

Cabe ressaltar que todos os valores de parâmetros adotados estão próximos do limite 

inferior das tabelas e portanto, encontram-se a favor da segurança. Ainda, são valores típicos, 

comumente adotados na prática de projeto. 

Para os materiais argilosos, foram adotados valores característicos de ângulo de atrito e 

coesão, para solos residuais de granito compactados, usualmente utilizados em projetos 

rodoviários. Estes valores estão a favor da segurança, pois estão muito próximos dos valores de 

22

mailto:ravgeotecnia@gmail.com


 

23 
RAV Engenharia e Geotecnia LTDA   -   CNPJ: 38.136.807/0001-29 

Rua Manoel de Oliveira Ramos, 147, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88075-120 
Fone: (48) 98412-7227            e-mail: ravgeotecnia@gmail.com             Instragram: @ravengenhariaegeotecnia 

 

ângulo de atrito e coesão encontrados em ensaios de cisalhamento direto, com amostras 

indeformadas, realizados em solo residual de granito, em Florianópolis (Tabela 8). Logicamente, 

quando os ensaios são realizados com amostras compactadas (como é o caso dos materiais 

argilosos deste projeto), os valores de ângulo de atrito e coesão tornam-se mais elevados que os 

da Tabela 8 e novamente, os valores de parâmetros adotados, encontram-se a favor da 

segurança. 

Tabela 8:  Resultados de coesão e ângulo de atrito na condição natural e inundada (raimundo, 2002; 

beviláqua, 2004, santos 1997; meirelles e davison dias, 2004; davison dias, 1987, bastos, 1991 e 1999) 

apud higashi(2006). 

  

Autores: 1Raimundo et al. (2002) / 2Beviláqua (2004) / 3Santos (1997) / 4Meirelles e Davison Dias (2004)/ 

5Bastos (1991) in Beviláqua (2004)/ 6Bastos (1999)/ 7Davison Dias (1987)/ 8Higashi (2006). 
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Tabela 9:  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 

 

8.2 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. 

8.2.1 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. 

Tabela 10:  Parâmetros geométricos da estrutura 

 

Tabela 11:  Cálculo do empuxo ativo do solo e sobrecargas 

 

Tabela 12:  Cálculo do empuxo passivo do solo 
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Tabela 13:  Cálculo do empuxo resultante Eat - Ep 

 

Tabela 14:  Fator de segurança contra o deslizamento da base 

 

Tabela 15:  Fator de segurança contra o tombamento 

 
 

Tabela 16:  Fator de segurança contra a ruptura do solo de fundação 

 
 

8.2.2 Análise de estabilidade interna 

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

do arrancamento dos reforços. 

Tabela 17: Resultados da estabilidade interna. 

 

8.2.3 Analise de estabilidade global 

Foram realizadas análises de estabilidade globais para diversas condições de 

carregamento da estrutura conforme apresentado nas Figura 13 a Figura 20. 
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8.2.3.1 Talude de jusante – Muro de solo reforçado - Quadratum 

 
Figura 13: 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. 

 
Figura 14: 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. 
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Figura 15: Análise de estabilidade sem fluxo d'água pelo maciço reforçado, apresentando fator de 
segurança Fs = 1,7 com a inclusão da berma de equilíbrio. 
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8.2.3.2 Talude de montante 

 
Figura 16: Análise de estabilidade do talude de montante com inclinação de 1:2,5 (V:H) apresentando 
fator e segurança Fs = 1,4. 
 

28

mailto:ravgeotecnia@gmail.com


 

29 
RAV Engenharia e Geotecnia LTDA   -   CNPJ: 38.136.807/0001-29 

Rua Manoel de Oliveira Ramos, 147, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88075-120 
Fone: (48) 98412-7227            e-mail: ravgeotecnia@gmail.com             Instragram: @ravengenhariaegeotecnia 

 

 
Figura 17: 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 18: 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. 

 

 
Figura 19: Análise de estabilidade do talude de montante com inclinação de 1:2,5 (V:H), fluxo 
contínuo e proteção com Geoforma SoilTain Bag apresentando fator e segurança Fs = 2,1. 
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Figura 20: Análise de estabilidade do talude de montante com inclinação de 1:2,5 (V:H), rebaixamento 
rápido e proteção com Geoforma SoilTain Bag apresentando fator e segurança Fs = 1,11. O valor do 
Fs está de acordo com a norma NBR 13028-17 – Elaboração e apresentação de projetos de barragens 
para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água - requisitos 
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9 ASPECTOS GERAIS DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA ADOTADA 

A solução geotécnica com muro de solo reforçado com face verde, aliada a geoformas 

preenchidas com lodo dragado, é uma solução viável, que garante a estabilidade do maciço, 

conforme análises de estabilidade apresentadas no capítulo 8. 

Alguns aspectos desta solução estão apresentados a seguir, devendo ser checados pela 

CASAN na fase de projeto e na fase de obra. 

 Cota máxima do nível do lago 

  Para a determinação da altura da contenção projetada, inicialmente foi definida a 

cota máxima do nível d’água da LEI, deixando-se, por segurança, um freeboard de 50 

cm. A cota máxima do nível d’água foi determinada em campo, pela equipe de 

engenheiros da CASAN, através das marcas do nível d’água deixadas no terreno, 

quando da cheia que causou a ruptura do barramento antigo.  

 

 Interferência dos taludes de montante no nível d’água (capacidade de 

armazenamento) da ETE 

 Devido a criação do talude de montante, o qual tem inclinação de modo a garantir 

a estabilidade do barramento, o mesmo terá sua saia adentrando no lago, 

interferindo no nível d’água da LEI. Sendo assim, a CASAN efetuará o controle 

do nível d’água, de modo a garantir o freeboard de 50 cm indicado no projeto. 

 

 Geoformas preenchidas com lodo dragado 

  O projeto das geoformas foi concebido de forma estimada, devido a ausência de 

parâmetros para dimensionamento (características do lodo, etc.). Portanto, o 

projeto das geoformas deverá ser aferido na fase de obra. 

 Parâmetros geotécnicos do aterro compactado do muro de solo reforçado (material 

de enchimento entre as geogrelhas). 

  Tendo sido um projeto emergencial, não houve tempo hábil para a realização de 

ensaios de compactação do material de enchimento, em laboratório. Estes 

ensaios deverão ser executados na fase de obra. Para aferir o grau de 

compactação em campo, deverão ser executados ensaios de frasco de areia.  O 

aterro para a execução da contenção não será hidráulico. Será um aterro 

compactado (com camadas de no máximo 30 cm de espessura) e deverá ser 
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executado com material basculado, espalhado com trator de esteira, juntamente 

com a aplicação de água para a compactação. Posteriormente ao espalhamento 

e adição de água, deve-se passar um rolo liso vibratório e novamente água para 

que se consiga atingir o grau de compactação de no mínimo 95% do proctor 

normal (conforme consta na prancha de seção tipo do projeto). 

 

 Parâmetros geotécnicos do aterro argiloso compactado no topo do barramento. 

  Tendo sido um projeto emergencial, não houve tempo hábil para a realização de 

ensaios de compactação do material de enchimento, em laboratório. Estes 

ensaios deverão ser executados na fase de obra. 

  A compactação do material argiloso do topo e da face do muro deverá possuir 

grau de compactação de 95% do proctor normal, devendo os ensaios serem 

executados na fase de obra. 

 

 Tubo de PEAD de 300 mm (extravasor) 

  A especificação do tubo extravasor inserido no meio do corpo de aterro, foi 

definido através de um dimensionamento prévio realizado pela CASAN, tendo 

sido ajustado posteriormente (também pela CASAN), para um tudo de 400 mm de 

diâmetro. 

  A fixação dos tubos deverá ser realizada por meio de boca de entrada, 

devidamente executada para que não haja erosões por debaixo do tubo e que 

comprometam a estabilidade do conjunto. 

 

 Quantidades de materiais prevista no projeto 

 As quantidades de materiais previstas em projeto foram obtidas com base nos 

dados fornecidos pela CASAN e devido à falta de informações do local, estas 

poderão sofrer alterações na fase de obra. 
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10 ASPECTOS DO PROCESSO EXECUTIVO 

A seguir serão apresentadas as etapas construtivas do muro de contenção em solo 

reforçado. 

 MURO SE SOLO REFORÇADO - QUADRATUM 

1) Escavar o material do barramento emergencial existente e estocá-lo no interior do lago, no 

formato de ensecadeira. Esta medida visa garantir que caso haja uma cheia do lago, o 

efluente não atinja a área onde será construído o barramento final. 

2) As escavações deverão observar os taludes laterais para evitar verticalização e 

instabilização dos mesmos. 

3) Antes do início da execução do muro, deve-se preparar o solo de fundação, removendo o 

material mais fofo (material com Nspt menor que 9 golpes, até 2,5 m de profundidade). 

Posteriormente a remoção, deve-se recompactar este mesmo material na umidade 

ótima, de maneira que o mesmo ganhe resistência e garanta suporte para a fundação do 

muro. 

4) Durante o processo de remoção e recompactação do material de fundação, caso o nível 

d’água esteja muito superficial, deverão ser criadas valas de escoamento para que seja 

possível garantir a trabalhabilidade e o grau de compactação do material. 

5) Caso não haja condições de rebaixar o NA através de valas de escoamento, será 

necessário a elaboração de um plano de rebaixamento do NA com bombas. 

6) Para o controle de compactação no campo, deverão ser realizados, previamente, ensaios 

de compactação em laboratório, de maneira que se possa medir o grau de compactação 

deste material no campo. 

7) Após o preparo da fundação, pode-se dar início ao processo de execução do muro, de 

modo que o material de enchimento seja compactado em camadas de 20 cm de 

espessura. 

8) Ao final da construção do muro, no topo do barramento deverá ser executada uma 

camada de solo argiloso compactada, conforme descrito nas pranchas de desenho. 

9) Nos taludes laterais 

10) Deve-se observar todos os aspectos das pranchas de desenho para que seja garantida a 

geometria proposta no projeto. 

 

34

mailto:ravgeotecnia@gmail.com


 

35 
RAV Engenharia e Geotecnia LTDA   -   CNPJ: 38.136.807/0001-29 

Rua Manoel de Oliveira Ramos, 147, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88075-120 
Fone: (48) 98412-7227            e-mail: ravgeotecnia@gmail.com             Instragram: @ravengenhariaegeotecnia 

 

11 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES 

A seguir da Tabela 18 a Tabela 31 são apresentados os quadros de quantidades das 

soluções projetadas. 

Tabela 18: Escavação para remoção do barramento emergencial. 

 

Tabela 19: Execução do aterro compactado do muro de solo reforçado e do talude de montante. 

 

Tabela 20: Execução de remoção e recompactação do solo de fundação sob o muro. 
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Tabela 21: Compactação do solo argiloso na face do muro Quadratum e no topo do barramento. 

 

Tabela 22: Execução da berma de equilíbrio 

 

Tabela 23: Geogrelhas Fortrac J1100 – 55 kN/m (5% de deformação) 

 

Tabela 24: Geogrelhas Fortrac J1600 – 80 kN/m (5% de deformação) 

 

Tabela 25: Geomembrana de PEAD 1,5 mm 

 

Tabela 26: Geotêxtil não tecido RT 21 kN/m 
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Tabela 27: Geotêxtil tecido de poliéster PET RT 15 kN/m 

 
 

Tabela 28: Tela Quadratum – Face do muro de solo reforçado 

 

Tabela 29: Geomanta de proteção contra erosão (Taludes adjacentes ao barramento) 

 

Tabela 30: Geoforma preenchida com lodo dragado – Talude de montante do muro Quadratum 

 

Tabela 31: Geoforma preenchida com lodo dragado – Taludes adjacentes ao muro Quadratum 
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