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Engenharia Costeira, Diques e Barragens: 
Aplicação de SoilTain CP na construção de praia artificial em Tocopilla, Chile. 

Situação

Solução

A obra compreende a construção praia artificial ”El Salitre” 
do Chile, localizada em Tocopilla, a 1.532 km de Santiago 
(capital do Chile). A praia El Salitre é próxima a uma região 
portuária que atende uma termoelétrica local. Devido ao 
carregamento e descarregamento de carvão mineral, a areia 
da praia apresentava uma coloração escura e contaminação  
diversa, imprópria para o uso da população.

A iniciativa de revitalização da praia El Salitre teve como 
objetivo melhorar a qualidade de vida da população local, 
27.000 habitantes, através de investimento de US$ 7,5 mil-
hões para a recuperação de uma área costeira disponível, 
possibilitando a criação de uma praia artificial para recre-
ação, com uma área de 24.000m² em frente ao centro da ci-
dade. A construção de dois molhes e um dique submerso foi 
avaliada como melhor solução para a proteção da nova praia 
frente à ação de ondas e correntezas do oceano Pacífico, 
propiciando 250m lineares de praia através da dragagem e  
encapsulamento de 29.000m³ de areia contaminada,  

Praia artificial El Salitre em Tocopilla, Chile.

seguida da reposição de 26.000m³ de areia branca  
importada limpa para a área.

O encapsulamento da areia contaminada foi possível  
através do uso de tubos geotêxteis SoilTain CP como  
núcleos dos molhes de proteção costeira.

A solução compreendeu a construção de dois molhes, 
molhe norte com 120m de comprimento e molhe sul 
com 199m de comprimento, estes realizados com 
núcleos em tubos geotêxteis SoilTain PP 200/200 CP, 
preenchidos hidraulicamente com areia contamina-
da, e cobertura em rochas. Para evitar a erosão 
de base junto à estrutura dos molhes, mantos  



anti-socavantes com ancoragem foram dimensionados 
e instalados anteriormente a colocação dos tubos 
geotêxteis. Estes mantos anti-socavação possuindo 6,0m 
de largura e devendo manter, ao menos, 2,5m livres a  
partir do núcleo em tubos geotêxteis. 

Em etapa preliminar, foram feitos ensaios e testes de 
preenchimento em escala real para melhor avaliação da 
estabilidade dos tubos geotêxteis em situação crítica na 
zona de arrebentação de ondas. Nestes testes, uma es-
trutura de instalação do sistema anti-socavação e tubo 
geotêxtil foi elaborada, garantindo a estabilidade antes 
do preenchimento e evitando a movimentação dos com-
ponentes vazios frente a ondas de até 4 m de altura. A 
construção dos molhes sul e norte foi então iniciada. 
O molhe sul tendo seu núcleo constituído por 40 tubos 
geotêxteis sobre 06 mantos anti-socavação e o molhe 
norte por 12 tubos geotêxteis sobre  09 mantos anti-so-
cavação. Ambos os núcleos dos molhes possuem confi-
gurações de um a três níveis de sobreposição de tubos 
geotêxteis SoilTain PP 200/200 CP, garantindo a altura 
necessária aos molhes conforme o aumento da profundi-
dade, definidos em projeto.

Os molhes foram realizados com a colocação das rochas 
de cobrimento em volta da área de instalação do manto 
anti-socavante e dos tubos geotêxteis por seção, funcio-
nando como dissipadores hidráulicos nos períodos de in-
stalação, preenchimento e vida útil. Para melhor garantir 
a estabilidade e posicionamento dos elementos vazios, 
um guindaste com estrutura metálica de 13 toneladas 
para posicionamento dos elementos vazios foi utilizado. 
A estrutura metálica colaborando com a manutenção do 
posicionamento dos elementos até que estes ganhassem 
inércia e estabilidade suficientes para garantirem suas 
posições.

Uma vez os elementos cheios, elemento de proteção 
mecânica (geotêxtil nãotecido de 500g/m²) foi fixado 
sobre o núcleo do molhe, para que então a cobertura de 
rochas para filtração e depois cobertura de rochas para 
dispersão de energia hidráulica fossem realizadas.
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Manto antisocavante pronto para posicionamento e instalação

Instalação de mangote para preenchimento de SoilTain CP

Posicionamento de tubo geotêxtil



Projeto:  Molhes praia artificial El Salitre, 
Tocopilla, Chile

Localização:  Tocopilla, Chile 
Cliente (s):  Dirección Nacional de Obras  

Portuarias de Chile, DOP
Executora:  Constructora Gonzalo Orellana e 

Hijos & GeoSystems LTDA
Período de execução:  Dezember 19  
Produto (s) HUESKER:  SoilTain PP 200/200 CP; 
 Mantos Anti-socavação

•  Com a utilização do SoilTain PP 200/200 CP o próprio 
material contaminado pode ser utilizado como mate-
rial de preenchimento para os tubos geotêxteis. Ainda, 
devido à escassez de rochas na localidade, o núcleo dos 
molhes em SoilTain proporcionou economia de material 
e recursos para o projeto.

•  Os tubos foram confeccionados com SoilTain o geotêxtil 
PP 200/200 CP, ultra estabilizado anti UV e com resistên-
cia à tração nominal de até 200 kN/m.

•  A obra foi um sucesso, tornando a praia El Salitre própria 
para uso, trazendo mais qualidade de vida a população 
local, valorizando a região e proporcionando crescimento 
econômico local.
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Benefícios:

Núcleo preenchido

Cobertura com geotêxtil nãotecido para proteção mecânica e rochas

SoilTain CP sendo preenchido com areia contaminada



SoilTain® é marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

05
/1

9 
H

 C
op

yr
ig

ht
 b

y 
H

U
E

SK
E

R
 S

yn
th

et
ic

 G
m

bH
, G

es
ch

er

HUESKER Ltda.

Av. Sebastião H. C. Pontes, 8000 – Galpão “E”
Cond. Ind. Century – Chácaras Reunidas
CEP 12.238-365 – São José dos Campos – SP – Brazil
Phone: + 55 (12) 3903 9300
Fax: + 55 (12) 3903 9301
Mail: huesker@huesker.com.br
Web: www.HUESKER.com.br

Finalização da praia e alimentação com areia branca limpa importada

Construção do núcleo do molhe com SoilTain CP Construção do núcleo do molhe em SoilTain CP
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HUESKER Synthetic é certificada
pela ISO 9001 e ISO 50001.


