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INTRODUÇÃO 

 

A partir da ruptura da barragem TB01, situada em Mato Grosso, em outubro de 2019, 

determinou-se, entre outras medidas, a implementação de sistemas de drenagem interna em barragens 

de rejeitos de mineração existentes que ainda não continham esse mecanismo de proteção instalado 

nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Amapá (ANM, 2019).  

O sistema de drenagem interna de um barramento é fundamental para o combate da erosão 

interna em obras de terra (CRUZ, 2004). Além disso, cerca de 46% dos acidentes conhecidos no 

mundo com rompimentos de barragens são ocasionados pela erosão interna do maciço terroso 

(ICOLD, 2017). 

A drenagem interna do barramento é um dos elementos responsáveis por controlar a 

percolação na barragem desde sua implantação ao estado de funcionamento total (ERSOY e 

HASELSTEINER, 2019). Ademais, esse sistema é feito com o uso de material de granulometria 

grossa, com alta permeabilidade, podendo ser executado de várias formas: dreno vertical ou inclinado, 

dreno horizontal, dreno de pé, trincheiras drenantes ou furos de drenagem (SILVA, 2016).  

Dentro desse contexto, para análise da percolação em barragem durante a fase de projeto, é 

recomendado a utilização de programas que façam uso de métodos de elementos finitos (ANA, 2016). 

Nesse aspecto, o software Slide é um desses programas que utilizam o tal método para análise de 

percolação para escoamento permanente e transiente (SULEIMANY e MAMAND, 2020). 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo mostrar um estudo comparativo do fluxo de 

percolação entre dois tipos de sistemas de drenagem interna a ser implementada em uma barragem 

de mineração já existente, situada em Mato Grosso, através do software Slide. A partir dessa 

comparação, é possível optar pela melhor alternativa ao barramento. 
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METODOLOGIA 

 

Primeiramente, foram determinados os dois tipos de sistemas de drenagem interna para serem 

comparados: um sistema interno composto por um dreno singular horizontal, conforme demonstrado 

e dimensionado em barramentos por Chahar (2004), e um sistema interno composto por um dreno 

vertical em conjunto com um dreno horizontal, utilizado comumente em barragens no Brasil (CRUZ, 

2004). Esses dois tipos de sistemas de drenagem são exibidos na Figura 1. 

 

Figura 1 – Tipos de sistema de drenagem interna estudados. Dreno singular horizontal (a) e dreno vertical em conjunto 

com dreno horizontal (b). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após isso, estabeleceu-se a seção de corte e, consequentemente, o local da análise do fluxo de 

percolação do barramento estudado. A localização da seção de corte é na maior altura do barramento 

e pode ser observada pela Figura 2. 

 

Figura 2 – Localização da seção de corte para análise do fluxo de percolação da barragem de mineração. 

 

 Fonte: Autoria própria. 

 

Ademais, foram obtidos os parâmetros de permeabilidade do barramento e do rejeito através do 

controle tecnológico da barragem. Já para os drenos, Das e Sobhan (2014) explicam que a 

permeabilidade para areias com esta finalidade pode ser adotada como 10-3 m/s. Desta forma, os 

parâmetros de permeabilidade utilizados no estudo comparativo são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Parâmetros de permeabilidade utilizados. 

Estrutura Coeficiente de Permeabilidade (m/s) Fonte 

Barramento 3,8 . 10
-6

 Dados da barragem 

Rejeito 3,9 . 10
-7

 Dados da barragem 

Drenos 1,0 . 10
-3

 Das e Sobhan (2014) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para a implementação do sistema de drenagem interna em barragens já existente é necessário 

a construção de uma berma de equilíbrio a jusante do barramento para conter esse sistema. Com isso, 

foi dimensionado a berma de equilíbrio utilizando os mesmos parâmetros geotécnicos da barragem 

para atender essa necessidade. 

Por fim, foram dimensionados os drenos conforme explicados por Massad (2010), utilizando 

os parâmetros geotécnicos do barramento, e, posteriormente, inseriu-se as informações obtidas no 

software Slide para realização do estudo comparativo do fluxo de percolação no maciço da barragem. 

 

RESULTADOS 

 

Para o dimensionamento dos drenos, levando em conta a literatura especializada e fatores de 

segurança, foi obtido o valor de 70 cm de espessura tanto para o dreno vertical, como para o dreno 

horizontal. 

Ao analisar o fluxo de percolação dos sistemas de drenagem interna através do software Slide, 

é possível perceber que em ambos os casos, existe um direcionamento da água aos drenos instalados 

evitando a percolação pelo meio do talude. Contudo, devido as condições do barramento, como altura 

e parâmetros geotécnicos, o dreno vertical não é utilizado. Isso pode ser visto por meio da Figura 3. 

 

Figura 3 – Fluxo de percolação do sistema de drenagem interna através do software Slide. Dreno singular horizontal (a) 

e dreno vertical em conjunto com dreno horizontal (b).

  

Fonte: Autoria própria. 
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CONCLUSÕES 

 

A partir do estudo do fluxo de percolação, foi possível notar que em ambas a situações, houve 

um direcionamento do fluxo de água para os sistemas de drenagem interna. Contudo, o dreno vertical 

acabou não tendo demasiada importância para este direcionamento devido as condições do 

barramento, que devem ser sempre analisadas, como altura e parâmetros geotécnicos. 

Assim, pode-se concluir que para implementação do sistema de drenagem interna na barragem 

analisada, o dreno vertical não se mostrou efetivo para o abatimento do nível de água interno do 

maciço terroso. Logo, a melhor opção à barragem de rejeito estudada é o dreno singular horizontal. 
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