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1. RESUMO 

Nos últimos anos, houve um aumento significativo na exploração de mineração no 

Brasil, aumentando, consequentemente, a geração de rejeitos no país. Como os 

rejeitos são descartados em barragens de rejeitos, muitas dessas estruturas vem 

sendo superexploradas e acabam sendo utilizadas de forma negligente e até ilegal 

causando acidentes de grandes dimensões e impactos irreparáveis para o meio 

ambiente e população ao redor. 

Para evitar tragédias, cada vez mais, há a necessidade da busca por novas 

tecnologias, como o uso de EcoBags, que têm como função principal o confinamento 

dos rejeitos em áreas perimetrais e distantes do barramento, aumentando, assim, a 

capacidade de armazenamento dos estéreis com segurança para a estrutura.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Barragens de rejeito são obras de grande porte que, apesar de armazenarem um 

material sem mais valor econômico, estão sendo cada vez mais requeridas e 

necessitam de contínuos cuidados. Estas possuem grande durabilidade e caso surja 

algum problema ao longo de sua utilização, este deve ser facilmente solucionado, uma 

vez que qualquer ruína de uma estrutura de tal dimensão gera consequências 

catastróficas ao meio ambiente. Um exemplo recente de ruína é o caso da Barragem 

de Fundão, localizada no município de Mariana, MG.  

Na barragem citada, assim como na maioria das barragens construídas no Brasil, 

o método de construção utilizado foi o mais simples, barato e o que fornece o menor 

fator de segurança, conhecido como Método a Montante.  

Após o desastre em Mariana, foi despertada uma atenção ao uso de reforços 

sintéticos em barragem de rejeitos. Uma boa opção para tal reforço e garantia de 

maior estabilidade nesse tipo de estrutura é o uso de EcoBags.  

Os EcoBags são grandes sacolas de material geossintético que permitem o 

empacotamento e adensamento do rejeito no seu interior. Além de receber o material, 

seu tecido permite a drenagem do solo, deixando mais estável e rígida as bags, 

permitindo assim o seu empilhamento, conhecido como diques auxiliares. Esse 

empilhamento consegue ter funções estruturais, servindo então como um reforço para 

uma barragem de rejeito. Além de reforçar a barragem, a construção desses diques 



alivia a própria obra, uma vez que seu material é constituído pelo próprio rejeito que 

seria destinado à mesma.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho consiste no estudo de uma recente tecnologia capaz de 

prolongar a vida útil de uma barragem de rejeitos com segurança, conhecida como 

Ecobags. Para essa aplicação, é necessário, também, o estudo de sua viabilidade em 

uma barragem já existente e operante, a Barragem de Germano, MG. Para tal, será 

determinada a altura ótima do empilhamento dos EcoBags, sendo sua função aliviar 

a tensão no dique principal. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o estudo das aplicações dos EcoBags em barragens de rejeitos é necessário 

entender como os mesmos funcionam e como conseguem ser instalados como 

barreira (dique auxiliar). Foram realizadas, portanto, diversas pesquisas para a 

obtenção de dados essenciais para a continuidade do trabalho. 

Para verificar a viabilidade do uso de Bags na Barragem de Germano, foi 

necessário obter os parâmetros do rejeito da mesma para a averiguação aprofundada 

de sua estabilidade, tanto externa como interna. Os parâmetros utilizados foram: 

coesão, ângulo de atrito e peso específico do rejeito, fornecidos pela empresa 

Samarco. 

Para a análise externa, estão sendo considerados os cálculos da estabilidade em 

relação ao deslizamento, tombamento, capacidade de carga de fundação e análise 

global da estrutura. Já para a estabilidade interna, estão sendo analisados os 

empuxos que o talude está submetido, sendo eles: ruptura e arrancamento do reforço.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para tais análises de estabilidade, o rejeito que se encontra dentro dos EcoBags 

está sendo estudado em sua situação drenada, sendo seu conjunto chamado de dique 

auxiliar. O rejeito confinado por estes diques está sendo considerado sempre na 

situação não drenada. Já a situação do rejeito da fundação dos diques varia entre 

drenado e não drenado.  



Em resumo, as variáveis do problema consistem no posicionamento do material 

existente no lado não confinado, variando o mesmo entre água e rejeito e variando, 

ainda, suas respectivas alturas. Além disso, está sendo estudado a aplicação de 

diferentes geogrelhas que aumentam a estabilidade do empilhamento das Bags.  

Todos os fatores anteriormente citados influenciam diretamente na obtenção da 

altura ótima do dique, objetivo principal do trabalho em questão.  

 

 

Figura 1: Empilhamento de EcoBags 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, é possível entender o comportamento dos EcoBags em um 

reservatório de rejeitos e como o rejeito se redistribuirá na barragem com sua 

utilização. Este trabalho busca dimensionar uma estrutura formada por EcoBags, de 

forma a reservar rejeitos de maneira segura, garantindo a estabilidade da estrutura e 

aumentando a vida útil da barragem de rejeitos.  
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