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RESUMO

A evolução das análises de estabilidade de taludes na Engenharia Geotécnica

segue de perto o desenvolvimento da Mecânica dos Solos. Escorregamentos de

taludes são uma das formas mais frequentes de movimento de massa. No caso de

barragens de terra, três dificuldades são encontradas quando se analisa a

estabilidade de taludes: a) a variabilidade dos parâmetros de resistência do solo; b)

dificuldades de se prever as condições de fluxo de água e as pressões

piezométricas resultantes, e c) dificuldade de antecipação das formas mais

prováveis de ruptura, as superfícies potenciais a elas associadas e os mecanismos

de ruptura envolvidos. Essas dificuldades refletem diretamente no número de falhas

em barragens de terra, que responde por 66% dos acidentes em barragens em todo

o mundo. Dados da Agência Nacional de Águas apontam que entre 2002 e 2010

foram registrados 800 incidentes com barragens. Como acidentes de grandes

proporções, cita-se a ruptura da barragem de rejeitos de Cataguazes (MG), em

março de 2003, que deixou milhões de pessoas por semanas sem abastecimento,

em razão do lançamento de soda cáustica no rio Paraíba do Sul, bem como o

rompimento da barragem de Algodões, em maio de 2009, no Piauí. Dessa forma, em

razão das inúmeras incertezas nos projetos das barragens, é necessária a utilização

de metodologia que leve em consideração a variabilidade dos componentes

envolvidos nas análises de estabilidade de taludes, uma vez que essas incertezas

não são consideradas nos métodos determinísticos. A análise probabilística de

estabilidade de taludes, utilizando o método de Monte Carlo, torna-se uma

importante ferramenta durante a construção, enchimento e operação de barragens

de terra. Propõe este trabalho uma metodologia simplificada para estimar os

parâmetros hidráulicos do solo mediante a retroanálise das condições de fluxo,

comparando as cargas piezométricas medidas no maciço, com as calculadas por um

programa de computação comercial, para, em seguida, estimar a probabilidade de

falha nos taludes da barragem de terra. A probabilidade de falha do talude de

jusante, análise na condição de cheia máxima e análise de estabilidade do talude de

montante na condição de rebaixamento rápido, foram realizadas para o caso da

barragem Olho d’Água, no Estado do Ceará.

Palavras-chave: Análise probabilística de taludes . barragem de terrra. Estabilidade

de talude.



ABSTRACT

The evolution of slope stability analysis in geotechnical engineering has followed

closely the development of soil mechanics . Slope landslides are one of the most

frequent forms of mass movement . In the case of earth dams, three difficulties are

encountered when analyzing the slope stability: a) the variability of soil strength

parameters, b) difficulty of predicting the conditions of water flow and resulting

piezometric pressures, and c) difficulty in predicting the most probable forms of

rupture, the potential surfaces associated to them, and the rupture mechanisms

involved . These difficulties reflect directly on the number of failures recorded with

dams, which accounts for 66 % of accidents in dams around the world. Data from the

National Water Agency of Brazil show that between 2002 and 2010, 800 incidents

were recorded dams. As major accidents, the rupture of tailings in Cataguazes dam

in the state of Minas Gerais in March 2003, which left millions of people without water

for weeks , due to leakage of caustic soda in the Paraíba do Sul river , as well as the

failure in the Algodão Dam, in May 2009, in Piauí state in northeastern Brazil may be

mentioned . Thus, because of the many uncertainties in the projects of dams, the use

of a methodology that takes into account the variability of the components involved in

the analysis of slope stability of dams is necessary, since these uncertainties are not

considered in deterministic methods. The probabilistic analysis of slope stability using

the Monte Carlo method, turns out to be an important evaluating tool during

construction, filling and operation of earth dams. This work proposes a simplified

methodology for estimating soil hydraulic parameters, by means of back-analysis of

seepage conditions, comparing the pressure heads measured by standpipe

piezometer in the dam, together with those calculated by commercial computing

program to, then, estimate the dam slopes probability of failures. The reliability

analysis of the downstream slope of the dam in the high level of water condition was

done, such as the backslope stability analysis during rapid drawdown of the Olho

d’Água dam in the State of Ceará, Brazil.

Keywords: Probabilistic slope analysis. Earth dam. Slope stability.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa e motivação

A evolução das análises de estabilidade de taludes na engenharia

Geotécnica segue de perto o desenvolvimento da Mecânica dos Solos e das

Rochas. Para Abramson et al (2002), taludes tanto ocorrem naturalmente, quanto

são projetados pelo homem. Problemas de estabilidade nessas unidades acontecem

desde os tempos remotos, quando o homem afeta, por meio de suas ações, o

delicado balanceamento natural dos taludes dos solos. Além disso, Abramson et al

(2002) destacam que a crescente demanda de projetos de Engenharia Civil,

envolvendo cortes e aterros em obras de construção, aumenta a necessidade de

aplicação de métodos analíticos, ferramentas de investigação e métodos de

estabilização para resolução dos problemas relacionados à estabilidade de taludes.

Escorregamentos de taludes são uma das formas mais frequentes de

movimento de massa. Os mecanismos deflagradores e métodos de análise são

estudados há décadas por pesquisadores em várias partes do mundo. Relata

Gerscovich (2012) que muito já se avançou na compreensão do comportamento dos

solos sob diferentes condições de umidade e na disponibilização de ferramentas

computacionais de análise. Ainda se tem muito a avançar, entretanto, pois,

soterramentos de trabalhadores e escorregamentos de encostas ainda promovem

sérios problemas, caracterizando-os como uma questão de ordem pública e

governamental.

De acordo com Gerscovich (2012), a questão da segurança envolvendo

taludes em materiais geomecânicos (solos, alteração de rocha, fraturas e

descontinuidades) é um problema recorrente nas Engenharias Civil e Geotécnica,

seja em encostas naturais, talude de aterros, mineração e portos. Em várias

situações e em diversificados tipos de obras, a avaliação da segurança de taludes é

o fator controlador de projetos, expresso normalmente sob a forma de um coeficiente

de segurança mínimo a ser tomado como critério de projeto.

Cruz (1996) relata três dificuldades que um engenheiro encontra quando

analisa a estabilidade de um talude natural ou compactado.

a) Seleção dos parâmetros de cálculo, em razão de variabilidade do



18

solo.

b) Dificuldades de prever as condições do fluxo de água e as pressões

piezométricas resultantes.

c) Dificuldade de antecipação das formas mais prováveis de ruptura, as

superfícies potenciais a elas associadas e os mecanismos de ruptura

envolvidos.

Pode-se observar, dentre os fatores citados por Cruz (1996), que a

análise da segurança de um talude é um problema de compreensão e determinação

difíceis, sendo a variabilidade das características do solo um fator muito importante.

Essas dificuldades apontadas por Cruz (1996) refletem diretamente no

número de falhas em barragens. Sayão (2010) relata que, no período de 2002 a

2010, no Brasil foram registrados aproximadamente 800 incidentes com barragens, o

que resulta em três a quatro falhas em barragens por dia, sendo verificados desde

pequenos problemas de operação ou manutenção, até grandes desastres. Esses

dados da Agência Nacional de Águas (ANA) não se referem apenas às grandes

hidrelétricas, mas também às barragens de pequeno porte, com alturas de três a

quatro metros.

Um acidente com grande repercussão foi a ruptura da barragem de

rejeitos, de Cataguases (MG), março de 2003, que resultou no lançamento de 1,5

milhão de m3 de efluentes contaminados com soda caústica no rio Paraíba do Sul,

deixando milhões de pessoas sem abastecimento de água por semanas (SAYÃO,

2010).

No Nordeste brasileiro, há o caso histórico de ruptura da barragem

Algodões (Figura 1) em maio de 2009, quando seu rompimento vitimou onze

pessoas e é considerado o acidente mais grave com barragem acontecido em

território brasileiro (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2012). Exemplificando

outro caso ocorrido no Nordeste do Brasil, Sayão (2010) cita o deslizamento do

talude montante em uma barragem de Açu-RN, que teve uma mudança do projeto

inicial, sem uma análise da estabilidade do talude da nova seção, bem como a

construção rápida sobre a camada de argila compactada provocou a geração de

excesso de poropressão que provocou e redução da resistência do material, tendo

por consequência a ruptura generalizada do talude de montante da barragem de

terra ao final da construção.
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Figura 1: Rompimento da barragem de Algodões, no Estado do Piauí.

Fonte: Sayão (2010).

Como acidente de repercussão internacional, cita-se o ocorrido com a

barragem de Vajon, localizada nos Alpes Italianos, reconhecida como um caso

clássico na história da Geotecnia. O acidente ocorreu em outubro de 1963, após um

grande deslizamento da encosta, quando 270 milhões de m3 de sedimentos

deslizaram do Monte Toc, invadindo o reservatório e produzindo uma onda que

cobriu a barragem e causou a morte de mais de duas mil pessoas que habitavam a

jusante da barragem (ALONSO et al.,2010).

Segundo levantamento realizado pela Agência Nacional de Águas (2012),

existem no Brasil 13.529 barragens, cadastradas nos órgãos fiscalizadores federais

e estaduais. Esse levantamento revela os maiores empreendedores por setor,

usuário ou produtivo, assim divididas: 11.748 barragens de usos múltiplos, 1.261

para geração de energia hidrelétrica, 264 de rejeitos de mineração e 256 de

resíduos industriais.

Preocupado com o problema da segurança em barragens, descrito acima

e que exige a efetiva participação do Estado para um melhor controle, é que o

Congresso Nacional, em 21 de setembro de 2010, sancionou a Lei No12.334, que

estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, destinadas à

acumulação de água para quaisquer fins, à disposição final ou temporária de rejeitos
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e à acumulação de resíduos industriais, sendo criado o Sistema Nacional de

Informações sobre Segurança de Barragens.

A Lei No 12.334, de 2010, aplica-se às barragens que apresentarem pelo

menos uma das seguintes condições:

a) altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista,

maior ou igual a 15m (quinze metros);

b) capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três

milhões de metros cúbicos);

c) reservatório que contenha resíduos perigosos, conforme normas

técnicas aplicáveis; e

d) categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos

econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas,

conforme definido no sistema de classificação de barragens, por

categoria de risco e por dano potencial associado.

Dessa forma, em decorrência das inúmeras incertezas envolvidas nos

projetos das barragens, como as relatadas anteriormente por Cruz (1996), bem

como ao elevado número de barragens de terra existentes no Brasil, é necessária a

utilização de metodologias que levem em consideração a variabilidade dos

componentes envolvidos nas análises de estabilidade, uma vez que essas

incertezas não são levadas em consideração nos métodos determinísticos

convencionais.

A análise probabilística é uma metodologia de análise de estabilidade de

talude, importante e necessária, como forma de proporcionar melhor avaliação dos

riscos envolvidos, durante a construção, enchimento e operação das barragens de

terra. Peck (1969, apud CHRISTIAN, LADD e BAECHER, 1994) já reconhecia a

necessidade de tratar essas incertezas, reconhecendo que o risco e a incerteza são

inevitáveis, precisando de um controle adequado.

Assim, este trabalho possui o desafio de proporcionar um melhor

conhecimento da forma de aplicação da análise probabilística na avaliação de risco

em barragens de terra.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Estabelecer uma metodologia de análise de risco de ruptura em

barragens instrumentadas no Estado do Ceará, com a utilização de métodos

probabilísticos para avaliação da probabilidade de falha em barragens de terra.

1.2.2 Objetivos Específicos

Esta parte focaliza na especificidade do objetivo, procurando esclarecer

melhor os passos a serem seguidos nesta dissertação.

a) Aprofundar o conhecimento de risco geotécnico aplicado às barragens

de terra;

b) Estabelecer um procedimento para avaliação da segurança das

barragens instrumentadas no Estado do Ceará (barragem Olho

d’Água).

c) Definir, por meio das retroanálises, os parâmetros do solo e as

condições de fluxo, pelas leituras reais realizadas na instrumentação

instaladas na barragem (Olho d’Água).

d) Definir o risco de ruptura, ao longo do tempo, de operação da

barragem.

e) Fornecer informações que permitam o melhor gerenciamento da

barragem.

f) Contribuir para o desenvolvimento regional.

g) Contribuir para um melhor entendimento do comportamento das

barragens, ao longo do ano, durante a operação.

h) Analisar os riscos intrínsecos envolvidos no projeto, construção e

operação de barragem.

i) Contribuir para a prevenção de acidentes em barragens, por meio da

difusão dos casos de acidente, melhoria do conhecimento técnico na área e dos

meios disponíveis de avaliação do risco, utilizando as informações disponíveis nas

leituras dos instrumentos instalados na barragem.
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1.3 Metodologia empregada

A metodologia adotada para a realização desta pesquisa foram as

atividades necessárias para a avaliação das condições de segurança da barragem

Olho d’Água, que consistiram, basicamente, nas seguintes etapas: levantamento

bibliográfico sobre o tema proposto, levantamento de informações e coleta de dados,

análise da confiabilidade e consistência dos indicadores, tratamento dos dados,

análises de fluxo transiente, comparando os valores calculados pelo programa

computacional com os medidos em campo do nível de água do reservatório e

medições piezométricas realizadas em quatro piezômetro do tipo Casagrande,

instalados no maciço da barragem Olho d’Água.

Em seguida, foram efetuadas as retroanálises para definição dos

parâmetros hidráulicos do solo da barragem, em comparação com as medidas

piezométricas efetuadas em campo, de forma que os valores ficassem bem

próximos.

Por fim, realizada análise de estabilidade de taludes de montante e

jusante ao longo do ano de 2009 (Seção-tipo), ano estabelecido como padrão de

referência para determinação da probabilidade de falha da barragem Olho d’Água,

para vários períodos ao longo do ano; definindo os períodos mais críticos, que

devem ter um acompanhamento de gerenciamento de risco mais rigoroso, em

conformidade com as medidas de nível de água e níveis piezométricos observados.

1.4 Estrutura da dissertação

O capítulo 1 apresentou a motivação para o desenvolvimento deste

trabalho, procurando descrever a importância do tema em estudo, como forma de

reduzir e eliminar os acidentes com barragens de terra.

No capítulo dois são apresentadas algumas considerações sobre risco

geotécnico, análise de estabilidade de taludes e uma descrição detalhada do método

probabilístico, conhecido como método de Monte Carlo, utilizado para geração de

amostras.

No capítulo três é expressa, detalhadamente, toda a metodologia utilizada

no desenvolvimento do trabalho, de forma que se possa alcançar os resultados

pretendidos.
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No capítulo quatro são expressos e discutidos os resultados da pesquisa

nas análises determinísticas de estabilidade de taludes e diversas análises

probabilísticas próprias deste procedimento da Engenharia Geotécnica, análises

númericas de fluxo em regime permanente e transiente, bem como o cálculo da

probabilidade de falha e do índice de confiabilidade com o tempo nos dois regimes

de fluxo citados.

Finalmente, no capítulo cinco, são trazidas as conclusões obtidas com o

desenvolvimento deste experimento, além de algumas propostas para trabalhos

futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo trata da revisão bibliográfica a respeito dos temas

abordados, de modo a fornecer uma base teórica que possa auxiliar tanto a análise

dos resultados como as conclusões do trabalho.

Os temas abordados privilegiam as definições sobre os riscos envolvidos

em obras geotécnicas, os principais fatores que os influenciam, as incertezas na sua

avaliação, algumas informações sobre falhas em barragens no mundo, além de

abordar temas específicos a respeito dos métodos de análise de estabilidade de

taludes, especialmente os de teor probabilístico, utilizados neste trabalho para a

avaliação do risco na barragem sob exame.

2.1 Risco geotécnico

Consoante ensina Vieira (2005), a vida humana está constantemente

submetida a um complexo conjunto de riscos - biológicos, traumas, mutilações e

morte - até os riscos de mau desempenho profissional, frustrações empresariais,

degradação social, deterioração ambiental, assim como os de caráter ético, moral e

espiritual. Vieira (2005) classifica-os em duas origens - aqueles impostos pela

natureza e os produzidos pelo próprio homem.

Para Vieira (2005), os perigos de perfil natural são os relacionados aos

fenômenos naturais nocivos ao homem, tais como vulcões, abalos sísmicos,

furacões, secas, inundações, ao passo que aqueles provocados pelo homem

ocorrem quando as atividades ou obras, que resultam no agravamento dos perigos

naturais ou na criação de riscos artificiais determinados.

Assim, a convivência com esses acidentes e a sua minimização

constituem a principal motivação para a busca de uma solução. O seu

reconhecimento e a devida quantificação, passaram a ser objeto de análise

científica, preocupação política, sendo incorporados aos processos de decisão, no

nível individual ou empresarial, como também ao plano coletivo ou nacional.

Consoante Ferreira (1988), risco significa perigo, ou possiblidade de

perigo ou pode ser, em termos jurídicos, a possibilidade de perda ou de

responsabilidade pelo dano.
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A essência da definição de risco foi formulada por A. Arnaud (1662 apud

ALE, 2009). Para esse autor “O medo do dano deve ser proporcional não somente à

gravidade do dano, mas também à probabilidade de ocorrência do evento”. Por esta

definição, a essência do risco está relacionada a probabilidade, chance, incerteza.

Probabilidade pode ser calculada, estimada, acreditada. Risco é, pois, a combinação

de consequências e probabilidades. Na visão de Arnaud (1662 apud ALE, 2009), a

verdadeira medida do risco é o produto da probabilidade pela consequência. Risco é

a chance multiplicada pelo efeito, que, segundo Ale (2009), seria, em termos

matemáticos, designado como expectativa de consequência.

Existem muitos riscos que não envolvem a vida humana, saúde ou as

condições ambientais. Em muitos casos, os riscos são de natureza diferente. Na

Bolsa de Valores, o risco é ordinariamente relacionado com a perda de dinheiro,

como consequência de investimentos feitos de forma errada, hipotecas não pagas

ou contabilidade fraudulenta. Na construção, os riscos são associados à finalização

de uma estrada dentro do cronograma e dentro do orçamento, por exemplo.

O risco geotécnico atrai o interesse da comunidade geotécnica nos

últimos anos, em razão da frequente ocorrência de desastres naturais e em obras de

Engenharia. Ao mesmo tempo, também está crescendo o interesse do público em

geral sobre o tema, quando ingerem aos projetistas a indicação de informações

quantitativas a respeito dos riscos relacionados a terremotos, deslizamentos, falhas

em geoestruturas etc.

O risco geotécnico (R), adotado como a consequência, ou dano,

esperado de eventos aleatórios associados a processos de instabilização de

maciços naturais, artificiais, ou obras geotécnicas, pode ser expresso

matematicamente pela equação(1).

R = Σ (Pi Ci) (1),

onde:

Pi = Probabilidade de ocorrência do evento aleatório Ei ;

Ci = Consequência ou dano do evento aleatório Ei ;
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Conforme esta definição, a avaliação do risco geotécnico deve envolver

considerações em relação às probabilidades de ocorrência de eventos aleatórios a

respeito de possíveis maneiras de ocorrência do processo de instabilização e da

consequência potencial (também considerada uma variável aleatória) dos “n”

eventos considerados.

Como ensina Lambe (1973), a predição constitui o componente principal

da prática da Engenharia. No desenvolvimento de suas atividades, o engenheiro

deve identificar as áreas críticas que podem comprometer a segurança, a

funcionalidade e a economia de um certo projeto. Com efeito, o engenheiro deve

estimar a confiabilidade de cada item previsto, e envolvido no projeto, avaliando as

consequências das eventuais falhas correspondentes, de modo a selecionar e

executar ações baseadas em comparações da situação real com o modelo

elaborado.

Alerta Lambe (1973) para o fato de que o geotécnico deve ser um mestre

na predição, devendo saber trabalhar com dados incompletos com larga faixa de

variação. Deve ter a oportunidade de comparar suas previsões de cálculo com o

comportamento ocorrido em campo, devendo ter responsabilidade sobre suas

predições.

De acordo com Casagrande (1964, apud WHITMAN,1984), o risco está

presente em todo projeto geotécnico. O autor recomenda que, na avaliação do risco,

há que se considerar o equilíbrio entre a economia e a segurança da obra, devendo

ser também, definida uma adequada margem de segurança, ou grau de risco

aceitável, que leve em consideração a magnitude das perdas que resultariam no

caso de ocorrência de falhas.

Apesar de o risco geotécnico ser conhecido, anota Whitman(1984), existe

ampla relutância por parte dos proprietários das empresas em reconhecer

explicitamente o problema e abordá-lo convenientemente.

Whitman (1984) descreve que a estatística foi implementada na análise

geotécnica para otimizar a pesquisa, exploração e testes de campo, minimizando os

erros nas análises realizadas de solo e rochas, bem como a aplicação da teoria da

confiabilidade, que veio estabelecer uma maneira de avaliar a segurança de

componentes, subestruturas ou áreas da indústria de uma maneira lógica e

consistente; a otimização do projeto em face das incertezas, a respeito das cargas e

comportamento do solo que devem ser levadas em conta para se obter um projeto
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otimizado e, por último, o autor cita a avaliação de risco, que deve estabelecer

conceitos e procedimentos, como, por exemplo, os métodos de árvore de causas e

árvores de eventos para estudar estruturas ou instalações com vários componentes

e diferentes modos de falha.

2.2 Incertezas na avaliação do risco geotécnico

A inclusão da incerteza nos conhecimentos filosóficos, segundo Campos

(2009), remonta ao período dos primeiros filósofos gregos. Dentre alguns, cita-se

Sócratesm, ao assinalar que ”a única coisa que sei (tenho certeza) é que nada sei”.

Já Xenófanes expressou: “embora possamos aprender mais do que sabemos, nunca

poderemos ter certeza de ter alcançado a verdade final”.

Campos (2009) comenta que Pirro (c. 360-270 a.C) conseguiu radicalizar,

quando foi o pioneiro na recusa sistemática de acreditar em qualquer coisa. Foi

somente no século XX que os filósofos, em grande parte, aceitaram as incertezas

como sempre presentes no cotidiano.

Na perspectiva de Ganoulis (1994, apud CAMPOS e STUDART, 2006), as

incertezas podem ser classificadas em dois grupos: aleatórias (ou naturais) e

epistêmicas. Diferentemente das incertezas naturais, as epistêmicas podem ser

reduzidas pela coleta de mais informações ou pelo aperfeiçoamento do modelo

matemático.

Conforme Morgan e Henrion (1993 apud VIEIRA, 2005), as incertezas se

classificam em termos de suas fontes ou origens, que compreendem:

 variação estatística;

 julgamento subjetivo;

 imprecisão linguística;

 variabilidade;

 randomicidade inerente;

 discordância e

 aproximação.

A variação estatística é proveniente do erro randômico das medidas de

quantidade. O julgamento subjetivo provoca o aparecimento de erros sistemáticos,

em decorrência das tendenciosidades dos aparelhos de medida ou de
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procedimentos experimentais. A imprecisão linguística leva ao entendimento

equivocado de eventos ou quantidades. A variabilidade se entende como eventos,

ou quantidades, que variam com o tempo, e no espaço, sendo descritas mediante as

distribuições de frequência ou probabilidades. Já a randomicidade pertecente a

certos eventos, em princípio, não possibilita a redução da incerteza, enquanto novos

conhecimentos ou experimentos não diminuem o seu caráter de indeterminação.

Na lição de Vieira (2005), as opiniões discordantes de técnicos e

cientistas, quando estabelecem modelos, teorias ou interpretações podem agravar

as incertezas quanto ao modelo adotado. Enquanto isso, a aproximação surge das

simplificações imputadas aos modelos para sua adequação ao mundo real e

também é fonte de incertezas.

Consoante o raciocínio de Vieira (2005), a convivência com a incerteza, a

compreensão da sua existência e a minimização de suas consequências

prejudiciais, atualmente estão sendo alvo de estudo e análise, sob várias formas e

ângulos diferentes. Ressalta, ainda, que o conhecimento dos riscos e

vulnerabilidades envolvidas nas ações, nos projetos, nos sistemas, nas regiões, nas

instituições e governos, está se tornando urgente e indispensável.

Lacasse e Nadim (1996, apud COSTA, 2005) descreveram duas origens

de incertezas regularmente vistas na Engenharia Geotécnica. A primeira delas relata

que cargas futuras e condições ambientais não podem ser previstas com certeza,

citando-se, como exemplo, a aceleração causada por terremotos ou efeito das

chuvas na geração de poropressões no interior dos solos. A segunda origem de

incertezas geotécncas está relacionada às condições de campo e à variabilidade

espacial dos materiais geológicos.

Morgenstern (1995 apud COSTA, 2005) classificou a incerteza geotécnica

em três categorias.

a) Incertezas na previsão dos parâmetros geotécnicos.

b) Incertezas na elaboração e utiliação de modelos.

c) Incerteza humana.

A incerteza na previsão dos parâmetros geotécnicos surge inicialmente

em virtude das limitações dos métodos de ensaios de simularem o real

comportamento dos materiais, seja no campo, seja para as condições de contorno a

que eles estariam submetidos nas obras geotécnicas. Além disto, cabe também
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mencionar as imprecisões próprias decorrentes da representatividade espacial das

amostras, bem como das condições de amostragem, que muitas vezes, alteram as

estruturas das amostras.

As incertezas referentes à utilização de modelos estão relacionadas às

diferenças entre o real comportamento dos materiais e as hipóteses tomadas pelos

modelos para simular certa situação. Como exemplo, pode-se mencionar a definição

das condições de estabilidade de taludes, via métodos que consideram a massa

deslizante como formada por um material rígido perfeitamente plástico (métodos de

equilíbrio-limite), mesmo sabendo-se que existem deformações na massa de solo

até a ocorrência de uma ruptura generalizada.

Finalmente, a incerteza humana esta relacionada aos erros e enganos

das pessoas que desenvolvem as operações.

Sowers (1993, apud CARDOSO, 2013) sugere para melhorar os erros e

enganos humanos uma melhoria na educação e no treinamento, o reforço da

aplicação das leis e normalização técnica de controle da prática da Engenharia, o

aumento da conscientização dos engenheiros nas suas limitações, a melhoria das

comunicações e o desenvolvimento de adequados níveis de cuidados, diligência e

também responsabilidade.

As proposições de Bea (2006, apud CARDOSO, 2013) resultaram de 17

anos analisando 600 ocorrências de falhas e acidentes graves de sistemas de

Engenharia Civil, culminando no modelo que estende as análises tradicionais de

confiabilidade, baseadas nas probabilidades, e de risco, de maneira a incluírem

categorias adicionais de incertezas decorrentes de fatores humanos e

organizacionais.

As propostas de Bea (2006, apud CARDOSO, 2013) possibilitam a

identificação de situações em que são necessárias ações corretivas que permitem

constatar e apreciar o quanto elas podem ser eficientes na melhoria da

confiabilidade e qualidade de um sistema que envolva a Engenharia Geotécnica.

A Figura 2 exprime a dispersão dos dados (ou amostras) dividindo-a em

dois fatores: variação espacial real e erros de ensaios aleatórios.
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Figura 2: Causas das incertezas na estimativa das propriedades do solo.

Fonte: Christian, Ladd e Baecher. (1994)

Essa dispersão das amostras pode ser conseqüência da variação

espacial das propriedades do solo e de erros aleatórios dos ensaios. A variabilidade

espacial é a variação verdadeira, ou real, das propriedades do solo em cada ponto,

podendo ser verificada mesmo dentro de uma camada dita homogênea. Atribui-se

essa variabilidade a mecanismos como a variação da composição mineralógica

resultante do intemperismo físico ou químico, à história de tensões do solo, bem

como a processos mecânicos. A variabilidade espacial deve ser levada em conta

nas análises geotécnicas (LACASSE; NADIM,1996, apud COSTA,2005).

Na Figura 2, observa-se que os erros sistemáticos, podem ser atribuídos

a dois fatores:

a) erro estatístico na tendência da média.

b) desvio de procedimentos de medida.

Christian, Ladd e Baecher (1994) alertam para o fato de o erro sistemático

pode afetar uma avaliação analítica de estabilidade de talude, principalmente

porque, enquanto a variabilidade espacial (dispersão das amostras) atua sobre o

volume total do solo, o erro sistemático é difundido, quase sem alteração, por meio

das análises, e pode influenciar bastante na predição da incerteza, mais do que a

variabilidade espacial.

O erro estatístico na tendência da média, segundo Christian, Ladd e

Baecher (1994), decorre do limitado número de ensaios usados na determinação da
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média dos parâmetros de resistência do solo. Terzaghi e Peck (1962), e, mais

recentemente, El-Ramly (2001), já haviam alertado para o fato de que as

investigações geotécnicas do solo, ocorressem em número suficiente para expressar

o verdadeiro solo do local. Economizar no número de amostras, segundo os autores,

não é bom procedimento, pois pode produzir uma estimativa muito diferente da

verdadeira média dos parâmetros de resistência do solo. Benjamin e Cornell (1970,

apud CHRISTIAN, LADD E BAECHER, 1994) sugerem o método estatístico-padrão,

que proporcione limites para os intervalos de confiança e estimativa da variância,

obtidas mediante análise de regressão linear.

O desvio de procedimento de medida (bias) para Christian, Ladd e

Baecher (1994), em virtude de as tecnicas experimentais não realizarem medições

diretas de um determinado parâmetro do solo, ou por efetivarem tal medida, de

alguma maneira, cometendo erros sistematicamente. Diversos fatores podem afetar

as medidas como, por exemplo: o equipamento de ensaio, condições de contorno

adotadas, tipos de análises e correlações usadas na interpretação dos dados.

2.3 Incertezas na modelagem em Engenharia

Campos (2009) define modelo como o conjunto de hipóteses sobre a

estrutura, ou o comportamento de um sistema físico pelo qual se procura explicar ou

prever,dentro de uma teoria científica, as propriedades de um sistema. Em uma

perspectiva mais ampla, o modelo é a conceitualização do sistema, o qual mantém

as principais características sem, no entanto, conter todas as características.

Lambe (1973) expressa que o engenheiro é ordinariamente forçado a

trabalhar com insuficientes e imprecisas informações para tentar determinar e

delinear a real situação do local do projeto em análise. As variabilidades das

propriedades do solo, tanto na direção vertical como na horizontal, bem como as

amplas variações dessas propriedades, tornam a tarefa do engenheiro bastante

complicada. Uma vez estabelecida porém, uma situação atualizada das condições

de campo, o engenheiro adota simplificações, substituindo a situação real por um

modelo. Nesta modelagem de um fenômeno físico, esse profissional deve

estabelecer mecanismos e métodos para realizar a previsão razoável de um evento.

Os modelos de previsão associados a um certo fenômeno em Engenharia

são representações imperfeitas, utilizadas para tentar descrever as condições reais
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de tal fenômeno. El-Ramly (2001) relata que, dentre os variados tipos de incertezas

relacionados à elaboração de modelos de previsão de fenômenos e processos em

Engenharia, se destacam as incertezas numéricas e as de ordem conceitual.

As incertezas conceituais dos modelos são consideradas por El-Ramly

(2001) como as mais significativas. Como exemplos, encontram-se as rupturas

progressivas, processos de amolecimento (softening) dependentes do tempo, início

da liquefação sísmica, desenvolvimento progressivo de erosâo interna em taludes

etc.

As incertezas numéricas estão relacionadas com as simplificações dos

métodos de cálculo, vinculadas à obtenção dos resultados por algum procedimento

numérico utilizado para resolver a formulação de um certo fenômeno físico. Por

exemplo, é válido citar o MEF, utilizado para as simulações de fluxo de água nos

solos, e determinar a propagação de tensões nos solos, que fornecem soluções

aproximadas para as equações constitutivas relacionadas a estes processos físicos.

2.4 Falhas em barragens de terra

Menescal (2005) procede a um levantamento de acidentes e incidentes

em açudes no Estado do Ceará, compreendendo o período de 1917 a 2001. O termo

açude, segundo Menescal, tem definição ampla, que inclui a barragem, o

reservatório e as obras hidráulicas associadas. No levantamento feito pelo autor

foram observados os seguintes tipos de falhas e suas respectivas ocorrências:

a) galgamento da água sobre o coroamento da barragem - quatro

ocorrências;

b) surgências de água a jusante do barramento - oito ocorrências;

c) trincas - cinco ocorrências;

d) piping no barramento - uma ocorrência;

e) deslizamento de taludes – duas ocorrências;

f) erosões - duas ocorrências;

g) outras causas – sete ocorrências.

Fontenelle et al. (2013) descrevem que ações estruturais de segurança de

barragens (açudes) foram implementadas no Estado do Ceará, em razão das fortes
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chuvas do período de janeiro a junho de 2004, ocasião em que 421 barragens

romperam e outras 526 necessitaram de recuperação.

Conforme Zhang e Xu (2007), nos anos recentes, o tema segurança em

barragens emerge no interesse público em virtude de ocorrências de inundações

resultantes de falhas em barragens e diques de contenção, que provocaram sérios

desastres, com perdas de várias vidas e ocasionando danos às propriedades,

especialmente em áreas de grande concentração populacional. Como exemplo,

menciona-se o rompimento de um dique em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em

agosto de 2005, causado pelo furacão Katrina, que resultou em prejuízos entre 100

e 200 bilhões de dolares e em 1.600 vítimas. No Brasil, pode-se fazer referencia ao

rompimento da barragem de Algodões, no Piauí, dentre outros.

Observa-se, portanto, uma vez identificados os desastres ocorridos em

vários países, e as consequência destes, que as análises dos processos que

permitam identificar as causas das falhas, e a sua prevenção e mitigação são de

suma importância na Engenharia Geotécnica. Assim sendo, é necessária melhor

compreensão dos principais tipos de falhas, bem como de suas causas, em

barragens.

Trabalhos sobre falhas e acidentes em barragens são largamente

publicados em todo o mundo. Como exemplo, mecionam-se pesquisas

desenvolvidas pela Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD)

(1973,1995), pelo Comitê Americano sobre Grandes Barragens (USCOLD), além

dos trabalhos de Zhang e Xu (2007) e Foster, Fell e Spannagle (2000), dentre

outros.

Zhang e Xu (2007) coletaram informações sobre 900 casos de falhas em

barragens em várias partes do mundo, com exceção da China. A Figura 3 mostra o

percentual de falhas ocorridas em função do tipo de barragem, em diversos países

nos quais as informações foram levantadas. Observa-se que a maioria das falhas

ocorreu nas barragens de terra, mostrando a susceptibilidade deste tipo de estrutura

ao registro de falhas.
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Figura 3: Percentual de falhas, por tipo de barragem, no mundo

Fonte: Zhang e XU (2007)

Zhang e Xu (2007) alertam para a idéia de que o galgamento em

barragens sempre ocorre na época das cheias e o subdimensionamento do

vertedouro é a maior causa de galgamento. Portanto, o local com maior potencial de

risco é o vertedouro (conhecido também como sangradouro).

A fundação pode ser outro local de risco potencial, em decorrência de

recalques na crista da barragem, o que é atribuído a defeito na fundação. O terceiro

local com potencial de risco é o talude de jusante.

A erodibilidade do talude de jusante é um dos fatores de

desencadeamento da erosão ao longo do tempo. A falta de controle deste processo

pode, eventualmente, desencadear a falha da barragem. Assim, vertedouro,

fundação e talude de jusante são os locais de risco potencial, com grande influência

na falha em barragem de terra.

Segundo a Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD, 1973),

as principais causas de falha em barragens com altura superior a 15 m são:

galgamento, defeitos na fundação, entubamento e percolação, dentre outros. Estes

resultados estão compatíveis com os exibidos por Zhang e Xu (2007).

A avaliação dos acidentes e falhas em barragem de terra (aterro), Figura

4, abordou um universo total de 1.462 barragens, dando um percentual de 13 % do

total dessas unidades no mundo.
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Figura 4: Causas mais frequentes de falhas em barragens de terra

Fonte: ICOLD (1973).

Estas causas poderiam ser evitadas, por intermédio de análises mais

apuradas das condições geológicas locais de um projeto baseado em confiáveis

investigações geotécnicas.

Foster, Fell e Spannagle (2000) realizaram amplo trabalho sobre o

levantamento de acidentes e falhas em obras de barragem. Ao todo foram

levantadas informações em 1.462 barragens em todo o mundo, o que representa

aproximadamente 13% do total estimado da população de barragens de terra, com

altura superior a 15 m.

Foster, Fell e Spannagle (2000) relatam que a média histórica anual de

probabilidade de falha em grandes barragens de terra (altura>15m) é estimada em

4,5 x 10-4 barragens por ano (136 barragens de aterro falharam em um universo de

300.400 barragens de aterro/ano, construídas após o ano de 1986).

A Tabela 1, expressa os resultados obtidos por Foster, Fell e Spannagle

(2000) sobre a ocorrência de falhas, incidentes e acidentes nas barragens para as

quais foi desenvolvido o trabalho dos autores. Nesta classificação, falhas são

definidas segundo a classificação do ICOLD (1995, apud FRY et al., 2013), que

define falhas como o colapso ou movimento de parte da barragem ou de sua

fundação, de forma que a barragem não possa mais reter a água. Incidentes foram

classificados como escorregamentos de jusante das barragens, onde sucedeu

qualquer forma de escorregamento do talude. Escorregamentos de jusante
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acontecidos durante a construção da barragem foram classificados como acidentes,

exceto quando resultaram em descontrolada liberação de água do reservatório.

Um resumo sobre estatística de falhas e acidentes para escorregamentos

de taludes de jusante é indicado na Tabela 1. Segundo a ilustração, a probabilidade

de falha do talude de jusante de uma barragem, nos primeiros cinco anos, é três

vezes maior do que após os cinco primeiros anos de início de operação.

Tabela 1: Estatística de falhas e acidentes para os escorregamentos de taludes de

jusante em grandes barragens, registrados após o ano de 1986.

Classificação

No de

casos

Frequência

Média

Frequência Anual

Média

Primeiros

5 anos

Após 5

anos

Falhas 06 5,4 x 10-4 4 x 10-5 1,5 x 10-5

Incidentes ( acidentes) 59 5,3 x 10-3 5,2 x 10-4 1,2 x 10-4

Incidentes na operação 50 4,4 x 10-3 4,4 x 10-4 1,0 x 10-4

Fonte: Foster,Fell e Spannagle (2000).

De acordo com Foster, Fell e Spannagle (2000), as principais causas das

falhas, incidentes e acidentes estão relacionadas com o zoneamento das seções

das barragens e com a existência, ou não, de sistemas de controle de

poropressões. Observou-se que a maior frequência de falhas e acidentes ocorreu

em barragens homogêneas ou zoneadas sem um eficiente sistema de controle de

poropressões, formado apenas por um filtro na fundação, ou por somente

enrocamento de pé.

Nas barragens analisadas, normalmente zoneadas, que possuiam um

sistema de controle eficiente das poropressões, foi baixa a frequência de incidentes

relacionados aos escorregamentos de jusante.

Quanto à frequência de falhas ocorrentes no talude de montante das

barragens, descrevem Foster, Fell e Spannagle (2000) que, uma vez iniciado o

escorregamento, foi registrada uma falha em 46 casos, sendo de 2 % a frequência

de falha. Esse percentual é cinco vezes menor do que as ocorrências registradas

do lado do talude de jusante. Um total de 57 % do total de escorregamento de

montante, iniciou-se após o esvazimento rápido do reservatório. Foi registrado o fato
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de que 73 % dos casos de escorregamento do talude de montante ocorreram na

fase de operação, após rebaixamento do reservatório. Isso pode explicar a razão de

poucos escorregamentos terem causado brechas, em decorrência de o nível de

água estar baixo; logo, a altura livre do reservatório é grande.

Aspectos sobre a geologia da fundação merecem atenção, principalmente

pelo fato de que, em 18 casos analisados, de escorregamento de taludes de jusante,

relatados por Foster, Fell e Spannagle (2000), 16 eventos aconteceram com a

superfície de ruptura passando pelo solo de fundação.

Consoante a conpreensão de Foster, Fell e Spannagle (2000), as

barragens zoneadas com núcleo composto de argila, silte arenoso e areia grossa,

pela Classificação Unificada de Solo de denominação areia argilosa (SC), areia

siltosa (SM), pedregulho argiloso (GC) e pedregulho siltoso (GM), mostraram ter

menor probabilidade de incidência de escorregamento, tanto no lado do talude de

montante quanto no de jusante.

O grau de compactação do núcleo pode exercer grande influência na

possibilidade de iniciação de escorregamento do talude. Barragens de núcleo sem

terem sido submetidas a compactação possuem 25 vezes mais possibilidade de

escorregamento do talude, em comparação com as que foram submetidas a

compactação do seu núcleo (FOSTER, FELL, SPANNAGLE, 2000).

A Tabela 2 descreve a localização dos riscos potenciais para

barragens de terra homogêneas e zoneadas, bem como barragens de terra com

núcleo.

Tabela 2: Localização de riscos potenciais por tipos de barragens de terra

Tipos de Barragens Galgamento

(overtopping)

Entubamento (Piping)

Alto risco Baixo risco Alto risco Baixo risco

Homogêneas / Zoneadas Vertedouro;

Talude de

jusante

Maciço;

Fundação;

Ombreira

Com núcleo central Vertedouro;

Talude de

jusante

Pelo Núcleo

central

Fundação;

Ombreira

Maciço

Fonte: Zhang e Xu (2007).
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A Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabeleceu a

Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Seu objetivo é estabelecer a

linha de base para futura avaliação e acompanhamento da implementação da

referida política, servindo como ferramenta de análise de sua efetividade na redução

de acidentes e na melhoria da gestão de segurança das barragens brasileiras.

A Lei de Segurança de Barragens estabelece uma cadeia completa de

responsabilidades relacionadas à segurança das barragens construídas no Brasil.

Esclareceu e reforçou ainda a responsabilidade legal do empreendedor em manter

as condições de segurança de sua barragem, bem como definiu o respectivo órgão

fiscalizador, em função do uso que é dado ao barramento.

Como exemplos de indicação das responsabilidades de fiscalização em

função do uso da barragem, são citados:

 barragens de geração de energia elétrica - a obrigação de fiscalizar compete

à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL;

 barragens para acumulação de rejeitos de mineração - a fiscalização cabe ao

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM;

 barragens para acumulação de resíduos industriais - a fiscalização é de

responsabilidade do órgão ambiental que as licenciou (federal, estadual ou

mesmo municipal); e

 demais usos – responde pela fiscalização o órgão que outorgou a construção

do barramento, no caso, a ANA (Agência Nacional de Águas), para obras em

rios de domínio da União, e aos órgãos estaduais de recursos hídricos, para

barragens em rios de domínio dos estados.

A Lei de Segurança de Barragens definiu também uma série de

instrumentos para melhoria da gestão da segurança, tornando-os obrigatórios.

Dentre estes instrumentos, estabeleceu o sistema de classificação por categoria de

risco e de dano potencial associado, o Plano de Segurança de Barragens, que

engloba importantes elementos, como as inspeções periódicas e especiais, e o

Plano de Ações de Emergência – PAE. Além disto, foram determinadas a criação de

um Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens – SNISB e a

elaboração do Relatório Anual de Segurança de Barragens.
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A definição das diretrizes para implementação desses instrumentos foi

atribuída ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, enquanto a regulamentação

do Plano de Segurança de Barragens e de seus componentes há pouco citados

coube aos órgãos fiscalizadores.

2.5 Estabilidade de taludes em solo

2.5.1 Conceitos fundamentais

De acordo com as informações levantadas na literatura, observa-se que,

dentre as causas de falhas e acidentes em barragens, se destacam os

deslizamentos de taludes, em qualquer fase da barragem (construção, operação ou

rebaixamento rápido). Portanto, é necessária, para o melhor entendimento dos

objetivos deste trabalho e dos resultados mostrados adiante, a explicação das

definições e formulações básicas envolvidas nas análises de estabilidade de taludes

em solo.

Como ensina Gerscovich (2012), a finalidade da análise de estabilidade

de taludes é avaliar a possibilidade de que ocorra um escorregamento de massa de

solo em um talude natural ou artificial. Estas análises são realizadas pela

comparação das tensões cisalhantes mobilizadas com a resistência ao cisalhamento

oferecida pelo solo ao longo de uma superfície, sendo esta comparação expressa

por meio de um fator de segurança.

Na Figura 5, são indicadas as tensões de cisalhamento mobilizadas () e

a resistência ao cisalhamento oferecida pelo solo (R) ao longo de uma superfície

potencial de ruptura de inclinação  para um talude de inclinação i. A tensão de

cisalhamento mobilizada surge em consequência da componente do peso da cunha

formada entre a superfície de ruptura considerada e dos limites do terreno na

direção do potencial deslizamento; e a resistência ao cisalhamento do solo pode ser

dada com base na consideração de um modelo constitutivo específico, sendo o mais

utilizado o Mohr-Coulomb.
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Figura 5: Tensões mobilizadas ao longo de uma superfície potencial de ruptura para

a análise da estabilidade de um talude

Fonte: Autor, 2013.

Desta forma, fator de segurança (FS) utilizado para a definição da

condição de ruptura, ou não, é definido como:

FS = R߬

τM
(2).

De acordo com a expressão anterior, pode-se observar que as seguintes
situações podem ser encontradas:

 FS > 1 - talude estável;

 FS = 1 - ocorre ruptura do talude; e

 FS < 1 - sem significado físico.

Várias são as metodologias utilizadas para a avaliação da estabilidade de

um talude em solo, desde a definição de um fator de segurança, podendo-se

destacar, os métodos que consideram o equilíbrio-limite da massa de solo. Dentre

estes métodos, podem ser citados o das cunhas e os das fatias.

No desenvolvimento dos métodos de análise de estabilidade de taludes

que consideram o equilíbrio-limite da massa da solo, são oferecidas as seguintes

hipóteses:

 a definição a priori de uma superfície de ruptura;

 o solo se comporta segundo um modelo rígido perfeitamente-plástico,

do tipo Mohr-Coulomb;
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 a massa de solo encontra-se em condições iminentes de

ruptura generalizada;

 o fator de segurança é único ao longo da superfície de ruptura; e

 o fator de segurança das componentes coesiva e de atrito da

resistência ao cisalhamento são iguais para todos os solos envolvidos.

Dentre os métodos utilizados para o cálculo do fator de segurança (FS),

pelo método de equilíbrio-limite, o procedimento das fatias é o mais utilizado nas

análises correntes de estabilidade de taludes. Conforme Fiori e Carmignani (2009),

este método baseia-se na consideração do equilíbrio estático da massa de solo

deslizante, a qual é dividida em fatias de largura finita.

No método das fatias, não há restrições a respeito da homogeneidade de

solo, geometria do talude, desenvolvimento de poropressões e tipo de análise,

podendo ser consideradas situações em termos de tensões totais ou efetivas.

A Figura 6 ilustra o caso particular de um talude em solo com superfície

potencial de ruptura circular, sem a atuação de sobrecargas, e sem a existência de

forças horizontais decorrente de sismos. Na referida ilustração encontram-se as

forças atuantes em uma fatia genérica do talude. Considerando o equilíbrio de

momentos e forças atuantes na massa de solo deslizante, obtêm-se as seguintes

expressões gerais para os fatores de segurança:

e,
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onde:

FSm – fator de segurança referente ao equilíbrio de momentos;

FSf – fator de segurança referente ao equilíbrio de forças horizontais;

P – peso da fatia;

l – comprimento da base da fatia;

R – raio da superfície potencial de ruptura;

 – inclinação da base da fatia;

c' – coesão efetiva do solo na base da fatia;

’ – ângulo de atrito efetivo do solo na base da fatia; e

XR e XL – forças cisalhantes interfatias.

Figura 6: representação esquemática de uma fatia de solo

Fonte: Autor, 2013.

Vários são os métodos de estabilidade de taludes baseados no das fatias

e que levam em consideração o equilíbrio-limite da massa de solo, podendo-se citar,

Fellenius (1936), Bishop Simplificado (1955), Spencer (1967), Morgenstern-Price
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(1965), dentre outros, que diferenciam entre si em função das equações da estática

utilizadas no cálculo do fator de segurança (Tabela 4) e na forma de considerar as

forças interfatias.

Tabela 3: Condições de equilíbrio utilizadas nos métodos

MÉTODO MOMENTO FORÇA

Fellenius ou Ordinário SIM NÃO

Bishop Simplificado SIM NÃO

Janbu Simplificado NÃO SIM

Spencer SIM SIM

Morgenstern-Price SIM SIM

Fonte: Duncan & Wright (2005).

Para efeito de ilustração, pode–se citar o Método de Bishop Simplificado

(1955), cuja principal hipótese é a consideração da igualdade entre as forças

interfatias cisalhantes, e que o talude atende apenas ao equilíbrio de momentos em

toda a massa deslizante. A equação seguinte representa a expressão utilizada para

o cálculo do fator de segurança pelo Método de Bishop Simplificado (1955).

De forma geral, a estabilidade dos taludes é analisada de modo a se obter

a superfície potencial de ruptura que demonstre o menor valor para o fator de

segurança, calculado com suporte numa das expressões exibidas anteriormente, o

qual é comparado a um valor admissível. Este valor admissível é normalmente

estipulado em função das consequências da ruptura do talude, tanto em termos de

prejuízos materiais, como no que concerne perdas de vidas humanas. Na Tabela 4,

são apontados alguns valores mínimos para os fatores de segurança mínimos

exigidos para os taludes de uma forma geral (Geo-Rio, 1984).
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Tabela 4: Fatores de segurança mínimos

FSadm

Risco de perdas de vidas humanas

Desprezível Médio Elevado
R

is
c

o
d

e
p

e
rd

a
s

e
c

o
n

ô
m

ic
a

s

D
e

s
p

re
s
ív

e
l

1,1 1,2 1,4
M

é
d

io

1,2 1,3 1,4

E
le

v
a

d
o

1,4 1,4 1,5

Fonte: GEORIO, 1999.

No caso específico de obras de barragens, o Corpo de Engenheiros do

Exército Americano (U.S. Army Corps of Engineers) sugere os valores mínimos para

os fatores de segurança a serem adotados em cada etapa do projeto das barragens,

conforme é indicado na Tabela 5.

Tabela 5: Critério de Fator de Segurança adotado pelo Manual de Estabilidade de

Talude do U. S. Corps of Engineers

Tipos de Talude

Fator de Segurança Requeridoa

Final da

Construção

Para fluxo

permanente de

longo prazo

Para rebaixamento

rápidob

Talude de

Barragens, diques

e aterros e talude

de escavação

1,3 1,5 1,0 – 1,2

Fonte: U.S Army Corps of Engineer. Slope Stability Manual (2003).
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a
Para taludes nos quais tanto o escorregamento como a deformação tenha ocorrido, e retroanálises

realizada para estabelecer uma resistência ao cisalhamento de projeto, baixo fator de segurança

pode ser usado.Nestes casos, análises probabilísticas podem ser úteis para dar suporte ao uso do

mais baixo fator de segurança no projeto. Baixos fatores de segurança podem ser adotados quando

as consequências da falha forem pequenas.
b

F=1,0 aplica-se à rebaixamento na condição de cheia máxima, na condição de que o nível da água

irá possivelmente persistir por período suficiente para estalecer um fluxo permanente. F=1,2 aplica-se

na condição de nível máximo do reservatório, quando este nível persistir por longo período

antecedente ao rebaixamento rápido. Para taludes de reservatório projetados para bombeamento,

onde o rebaixamento rápido é uma condição normal. Um fator de segurança alto (1,3 a 1,4) deve ser

usado.

2.5.2 Métodos determinísticos de análises de estabilidade de talude

As expressões mostradas anteriormente, para o cálculo do fator de

segurança utilizado nas análises da estabilidade de taludes em solo, constituem

função, basicamente, das características de resistência ao cisalhamento e das

propriedades físicas (peso próprio) dos solos constituintes das fatias consideradas.

Nas análises correntes de estabilidade de taludes, consideram-se

normalmente valores médios para estas grandezas, de forma a se definir um valor

para o fator de segurança mínimo obtido. Este tipo de abordagem é definida como

determinística, pois não leva em consideração a variação que pode haver no fator de

segurança obtido em função da variabilidade própria dos parâmetros de resistência

e das propriedades físicas dos solos envolvidos.

2.5.3 Métodos probabilísticos de análises de estabilidade de talude

Taylor (1948), ao prescrever a utilização de seções médias simplificadas

dos taludes e a necessidade de se adotar as características médias dos parâmetros

do solo, como maneira de se obter uma representação ideal das condições para

realização das análises de estabilidade de talude, já reconhecia a importância do

uso dos conceitos de probabilidade, para se alcançar resultados de análises de

estabilidade mais precisos e confiáveis.

A análise probabilística possui várias aplicações na Geotecnia, Para

Whitman (1984), as principais são:
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a) otimização da pesquisa e melhoria das análises dos ensaios de

laboratórios;

b) avaliação da segurança dos componentes, subestruturas ou

instalações, dentro da lógica e de maneira consistente, por meio da

teoria da confiabilidade;

c) otimização do projeto em face das incertezas, principalmente em

relação às cargas e ao comportamento do solo; e

d) avaliação de risco por intermédio do método da árvore de falhas, árvore

de eventos, aplicadas a estrutura ou instalações com variadas

componentes e distintos modos de falha.

Fenton e Griffiths (2008) observam que a variabilidade inerente aos solos

e rochas sugere que os sistemas geotécnicos são altamente sucetíveis a

interpretações estatísticas. Na abordagem estatística, a entrada das características

do solo é feita em termos de médias e variâncias, levando a estimativas de

probabilidade de falha (PF) ou à confiabilidade do projeto. Exemplos específicos

podem envolver a confiabilidade de projetos de taludes, a probabilidade de

excessivo recalque em uma fundação, por variabilidade dos parâmetros de

resistência do solo ou a probabilidade de vazamento do reservatório, por percolação

pelo barramento.

Relatam Fenton e Griffiths (2008) que, quando probabilidades estão

associadas às consequências em uma estimativa de falhas, tem-se, então, uma

avaliação do risco associada ao projeto. Como a ideia do uso dos conceitos

estatísticos não é novidade, a utilização destas metodologias estava confinada aos

projetos high-tech, particularmente aos projetos envolvendo a sísmica e a

Engenharia Offshore. Em anos recentes, entretanto, a temática de aplicação das

metodologias de análises probabilísticas está sendo efetuado nas áreas mais

tradicionais da Engenharia Geotécnica.

No caso de análise de estabilidade de talude, comentam Abramson et al.

(2002) que a prática corrente depende da utilização do Fator de Segurança (FS) na

avaliação das incertezas relacionadas com os parâmetros do solo, sua estratigrafia e

avaliação das consequências potenciais resultantes de falhas em taludes.

Consoante leciona El Ramly (2001), os métodos de análise probabilística

de estabilidade de taludes são baseados nos mesmos princípios dos métodos
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determinísticos, definidos como modos de ruptura e condições de equilíbrio-limite da

massa de solo. Destacam-se entretanto, por considerarem quantitativamente as

várias origens de incertezas, proporcionando análises de desempenho mais provável

e a possível variabilidade decorrente das incertezas. As análises probabilísticas

melhoram o conhecimento dos riscos, permitindo uma análise mais apurada e uma

confiável comparação entre opções de projeto.

De acordo com Duncan e Wright (2005), a confiabilidade de um talude (R)

é uma medida alternativa que considera explícitamente as incertezas envolvidas nas

análises de estabilidade. A confiabilidade de um talude é a probabilidade calculada

para que este talude não venha a falhar, sendo representada pela expressão:

R = 1 – PF (6),

onde:

PF é a probabilidade de falha do talude;

R é a confiabilidade ou probabilidade de não falhar.

Harr (1987, apud DUNCAN e WRIGHT, 2005) define confiabilidade de um

talude como a probabilidade que este se mantenha estável sob determinada

condição de projeto. Essa condição pode ser, por exemplo, condição do talude após

a construção, condição de fluxo de longo prazo, rebaixamento rápido e terremoto de

determinada magnitude.

Como noticia El-Ramly (2001), durante as últimas três décadas, houve

numerosas tentativas de se idealizar procedimentos para análises probabilísticas de

estabilidade de talude. Estes métodos variam em termos de suposições, limitações e

da capacidade de manusear problemas complexos, inclusive utilizando recursos

matemáticos complexos.

Relatam El-Ramly, Morgenstern e Cruden (2002) que os métodos

probabilísticos variam em termos de hipóteses, capacidade singular de tratar com

problemas complexos e de complexidade matemática. A maioria deles pode ser

dividida em duas categorias, conforme delineado na sequência.
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a) Métodos aproximados

São métodos indiretos e, geralmente, versões modificadas do Método do

Segundo Momento de Primeira Ordem (FOSM) ou do Método das Estimativas

Pontuais (Rosenblueth`s Point Estimate Methods), originariamente proposto por

Rosenblueth em 1975, em que as PDFs das variáveis aleatórias são simuladas por

pontos de massa localizados a mais, ou menos, um desvio-padrão da média dos

valores. Uma descrição detalhada desses métodos pode ser encontrada em Vieira

(2005) e Abramson et al. (2002). Ambas as abordagens requerem o conhecimento

da média e da variância de todas as variáveis de entrada, assim como a função de

desempenho que defina o fator de seguranca (por exemplo, o método de Bishop

Simplificado).

Os métodos aproximados requerem o conhecimento prévio da forma

da função de distribuição de probabilidades das variáveis de entrada. A maioria

assume um coeficiente de distorção igual a zero, o que resulta numa curva de

distribuição de probabilidade simetrica.

Os métodos aproximados não fornecem qualquer informação sobre a

forma da função de distribuição de probabilidades do fator de seguranca, dispondo

apenas estimativas da média e da variância. A probabilidade de falha (PF) somente é

determinada se uma forma paramétrica, como a normal e a lognormal, ficarem

definidas para o fator de segurança.

Essas funções de distribuição de probabilidades de variáveis aleatórias

podem assumir várias formas, sendo as mais utilizadas em aplicações geotécnicas a

normal e a lognormal, embora a distribuição triangular esteja ganhando popularidade

(ABRAMSON et al., 2002), além da distribuição uniforme, beta, gama e exponencial

também serem utilizadas em aplicações geotécnicas.

b) Simulações de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo é uma eficiente maneira de tratar problemas

complexos, sendo adotada no projeto de taludes por vários pesquisadores, como

Greco (1996), El-Ramly, Morgenstern e Cruden (2002), Abramson et al.(2002), Vieira

(2005), Fenton e Griffiths (2008) e Montoya e De Assis (2011).
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A ideia básica do Método de Monte Carlo na Geotecnia é simular a

flutuação aleatória dos parâmetros de entrada ( c’,ϕ’ e  ) do sistema ao longo de

uma análise de estabilidade de taludes.

Como leciona Vieira (2005), o Método de Monte Carlo (MMC) pressupõe o

conhecimento da média e do desvio-padrão das distribuições de probabilidades das

variáveis utilizadas para o cálculo da probabilidade de falha (PF) do talude. É

considerado um método que possui muita flexibilidade na aplicação de funções não-

lineares e sistemas complexos.

Descrevem Abramson et al. (2002) que o Método de Monte Carlo simula

uma resposta da função de desempenho FS (por exemplo, a equação que calcula o

FS pelo Método de Bishop simplificado) selecionada randômicamente, produzindo

valores discretos das variáveis componentes.O processo é repetido muitas e muitas

vezes, para obter uma função densidade de probabilidade discreta das variáveis

randômicas. Para cada cálculo, é gerada uma amostra de valores aleatórios, com

base em uma função de distribuição de probabilidade das variáveis randômicas.

De acordo com Abramson et al. (2002), o Método de Monte Carlo trabalha

com a variabilidade dos parâmetros de entrada, sendo necessários os seguintes

procedimentos para sua implementação:

 seleção do modelo determinístico de base para a função de desempenho

(performance), como o Método de Morgenstern e Price, por exemplo;

 para cada componente da variável aleatória considerada, seleciona-se um

valor que se conforma à função densidade de probabilidade escolhida;

 calcula-se o valor de FS usando uma função de desempenho (Janbu, Bishop

etc.) adotada com os valores obtidos no primeiro item. Em seguida, se usa

um gerador de números aleatórios que seleciona um valor aleatório para

cada variável de entrada, baseado na sua distribuição de probabilidades.

Logo em seguida, entregam-se esses valores para resolver a função de

desempenho, calculando o fator de seguranca, Esses cálculos são

normalmente efetuados, considerando-se somente a superficie crítica obtida

com origem na análise determinística realizada previamente;

 o processo é repetido diversas vezes para se formular a distribuiçâo de

frequências da variável de desempenho (Fator de Seguranca), de onde se

obtêm suas principais características de variação, o FS médio e a
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probabilidade de ruptura do talude Pf, que, no caso, será a probabilidade de

FS<1.

Fenton e Griffiths (2008) relatam que a probabilidade de um sistema

particular, pode ser estimado, dividindo-se o número de ocorrências do sistema

particular pelo total de simulações, sendo uma ferramenta poderosa para se estimar

distribuições de probabilidades de sistemas complexos.

Fenton e Griffiths (2008) descrevem que o melhor e mais conhecido

gerador de números aleatórios uniformes, necessário durante a simulação de Monte

Carlo, é chamado de gerador aritmético. Este é um método sequencial em que cada

número é determinado por um ou vários de seus predecessores, segundo uma

expressão matemática. Este gerador é chamado de pseudo-aleatório (pseudo-

random-number generators), pois usa a mesma sequência de números para cada

análise. Existe outra forma de se gerar números, que é o número aleatório (random

numbers), em que se utiliza uma sequência de números diferentes para cada

análise.

Conforme Abramson et al. (2002), em razão do elevado número de

cálculos necessários no processo de simulação de Monte Carlo, os pesquisadores

preferiam o cálculo de FS pelo processo de Taylor (este método é baseado na

função de desempenho assinada na expansão da série de Taylor sobre o valor

esperado das variáveis aleatórias) ou pelo método de estimação por ponto (Point

Estimate Method).

Com o advento de computadores portáteis, o Método de Monte Carlo

(MMC) aufere grande aceitação, em conseqüência da sua simplicidade, bem como

da existência de programas que facilitam sua aplicação. Por exemplo, El-Ramly,

Morgenstern e Cruden (2005) desenvolveram uma metodologia de análise

probabilística de talude, baseada na simulação de Monte Carlo, usando o Microsoft

Excel e @Risk (Palisade). Geometria do talude, estratigrafia, propriedades do solo,

superfície crítica de escorregamento e método de análise da estabilidade de talude

são modelados em uma planilha Excel, onde os parâmetros de entrada com

incerteza do solo são identificados e tratados como variáveis aleatórias.

El-Ramly, Morgenstern e Cruden (2002) sugerem que uma maneira

prática de otimizar a simulação é empregar os valores da mesma amostragem,

porém aumentando o número de iterações.
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El-Ramly, Morgenstern e Cruden (2005) asseveram que a estimativa da

probabilidade de falha, em conjunto com a análise determinística, é um importante

passo na avaliação de problemas em taludes dominados pela incerteza. Um projeto

adequado deverá levar em conta as consequências de uma falha. Portanto,

investigações demostram a limitação do fator de segurança determinístico em

ambientes de alta incerteza.

Nesses ambientes de incertezas, - e nisto concordam também Duncan e

Wright (2005) -, a significância do fator de segurança calculado é desconhecido, o

que limita o julgamento do engenheiro geotécnico para tomar uma decisão racional

sobre um adequado projeto de talude. Dessa forma, o uso combinado da

probabilidade com a análise determinística de talude resulta em uma análise mais

eficiente, refletindo na melhoria do projeto de medidas para remediação de taludes,

frisando-se que essas medidas não estarão completas, caso não forem

consideradas as consequências de uma falha.

2.5.4 Índice de confiabilidade (Reliability index)

Conforme Dell’Avanzi (1995), pode-se obter a quantificação da

confiabilidade pelo emprego de uma relação entre os estados que limitam a ruptura

(insucesso) e a segurança (sucesso) do componente. Na perspectiva desse autor,

esta relação pode ser estabelecida como a diferença entre as densidades de

probabilidade da capacidade de resistência (R) e a demanda de solicitação (S)

ocorrente sobre o componente, sendo representada pela expressão:

G(X) = R – S (7),

onde G(X) descreve o desempenho da diferença R-S, e X é o vetor de

parâmetros usados para o cálculo de G(X). Esta função pode ser separada em duas

regiões, uma segura com G(X) > 0 e outra instável com G(X)< 0. O limite entre essas

duas regiões, quando G(X) > 0, delimita a superfície de estado-limite para o sistema

R – S.

Na descrição de Dell’Avanzi (1995), a necessidade de definição da

capacidade de resistência e da demanda de solicitação levou ao desenvolvimento
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de expressões que utilizam um índice de confiabilidade, denominado de β, sendo as

medições iniciais de confiabilidade, expressas por:

ߚ =
ఓಸ

ఙಸ
(8),

onde, ீߤ e ீߪ são os valores da média e do desvio-padrão,

respectivamente, da função de desempenho.

De acordo com Yen (1987, apud VIEIRA, 2005), o índice de confiabilidade

ߚ funciona como uma espécie de fator de segurança. Quanto maior esse índice,

maior a confiabilidade do sistema. O índice de confiabilidade é outra maneira

utilizada para aferir a estabilidade de taludes, depois da análise probabilística.

O índice de confiabilidade β é uma indicação do número de desvios-

padrão que separa do fator de segurança critico (FS = 1,0); a média do fator de

segurança (FS). Este índice pode ser calculado, assumindo tanto a distribuição

normal, como a distribuição lognormal para os resultados do fator de segurança.

Assumindo o fato de que o fator de segurança segue a distribuição

normal, Christian, Ladd e Baecher (1994) descrevem que a aplicação mais efetiva

da teoria da probabilidade para análise de estabilidade de talude é ter firmado as

incertezas na forma de índice de confiabilidade, que é definido como:

β =
|ୗതതതതି ଵ.|

ూ
(9),

onde:

β = Índice de confiabildade;

FSതതത = Fator de Segurança médio computado e

σୗ = desvio padrão do Fator de Segurança

Conforme Dell’Avanzi (1995), a vantagem da utilização do índice de

confiabilidade (β) provém da simplicidade de sua avaliação, sendo obtido

diretamente dos dois momentos estatísticos, a média (μ) e a variância (σ2) do Fator

de Segurança, não havendo a necessidade do conhecimento da função densidade

de probabilidade da variável FS, entetanto para estimar β. A hipótese da distribuição
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normal do FS, entretanto, precisa ser consistente com as variáveis aleatórias

abrangidas na análise.

Na Figura 7, a área sombreada, indicada por FS<1, representa a

probabilidade de falha (PF). A distribuição de probabilidade lognormal, segundo

Abramson et al. (2002), é outra distribuição, além da Curva de Gauss, muito utilizada

para avaliação de PF.

Figura 7: Dados necessários para o cálculo do índice de confiabilidade β.

Fonte: Autor, 2013.

Caso o fator de segurança (FS) se ajuste melhor a uma distribuição de

probabilidade lognormal, a equação (10) é usada para o cálculo do índice de

confiabilidade βLN.

ߚ =
୪୬

ಔ

ඥభశమ
൨

ඥ୪୬(ଵାమ)
(10),

onde:

μ = Média do fator de segurança e

V = Coeficiente de variação do fator de segurança (= σFS/μFS).
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De acordo com El-Ramly, Morgenstern e Cruden (2002), a equação (9) é

exata, somente se a função de desempenho (equação do Fator de Segurança) for

linear, o que não é o caso dos modelos de análises de estabilidade de talude.

Mostyn e Li (1993, apud El-RAMLY, MORGENSTERN e CRUDEN, 2002),

entretanto, sugerem que as funções de desempenho (equação do Fator de

Segurança) são razoavelmente lineares e recomendam o uso da equação (9) para o

cálculo do índice de confiabilidade.

Consoante entendem Christian, Ladd e Baecher (1994), para qualquer

hipótese consistente admitida na distribuição de probabilidade do Fator de

Segurança (FS), o índice de confiabilidade (β) estará relacionado à probabilidade de

falha (Pf). Dessa forma, valores altos de β implicam baixa probabilidade de falha.

Uma abordagem racional seria desenvolver um projeto para encontrar um índice de

confiabilidade consistente, no lugar de depender apenas de FS.

O índice de confiabilidade pode ser usado para calcular a probabilidade

de falha, presumindo que o FS possui distribuição de probabilidade que

corresponda tanto à distribuição lognormal como à distribuição normal. A

probabilidade de falha, PF, pode ser estimada usando as tabelas de distribuição

normal disponíveis na maioria dos livros de Estatística.

Quando a forma da distribuição de probabilidade é conhecida, o índice de

confiabilidade (β) pode ser relacionado à probabilidade de falha (PF).

A Figura 8 mostra uma relação para uma distribuição normal de Fator de

Segurança.



55

Figura 8: Variação do índice de confiabilidade (β), com a probabilidade de Falha (PF)

para uma distribuição normal de FS

(PF)

Índice de Confiabilidade (β)

Índice de Confiabilidade (β)

Índice de Confiabilidade (β)

Fonte: Duncan e Wright (2005).

Na Tabela 6, encontra-se o nível de desempenho associado com os

valores do índice de confiabilidade (β) e probabilidade de falha, PF, descritos por

U.S. Corps of Engineers (1997, apud ABRAMSON et al, 2002).

A Tabela 6 sugere uma descrição do nível de risco, de forma a orientar

para uma avaliação do nível de risco de ruptura do talude, de uma barragem

submetida a uma análise probabilística de ruptura.

Tabela 6: Relação entre valores para β e PF

Nível de Desempenho Índice de Confiabilidade, β

Probabilidade,

PF = P (FS<Fc)

Alto 5,0 2,871 x 10-7

Bom 4,0 3,169 x 10-5

Acima da Média 3,0 0,00135

Abaixo da Média 2,5 0,00621

Pobre 2,0 0,02275

Insatisfatório 1,5 0,06681

Perigoso 1,0 0,15866

Fonte:.U.S. Corps of Engineers (1997, apud ABRAMSON et al, 2002).
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Duncan e Wright (2005) descrevem que não existe um critério universal

apropriado para a probabilidade de falha (PF). Experiências indicam, todavia, que

taludes projetados de acordo com as práticas convencionais, possuem uma

probabilidade de falha (PF) próxima de 1%. Os autores recomendam que, para um

determinado fator de segurança, um valor desejado para PF deve levar em conta as

consequências da falha. Importante vantagem da probabilidade de falha (PF) é a

possibilidade de avaliação do nível de risco, baseado no potencial de custo da falha

e nas consequências ocasionadas por essa falha.

2.6 Considerações parciais

Neste capítulo procurou-se definir o risco geotécnico, bem como foram

abordadas as incertezas que norteiam a avaliação desse risco e a modelagem em

Engenharia.

A seção Falhas em barragens de terra traz dados estatísticos dessas

falhas em no âmbito do Estado do Ceará e no plano mundial, enquanto a seção que

trata da estabilidade de taludes proporciona uma visão geral do assunto,

inventariando os conceitos fundamentais.

Os métodos determinísticos e probabilísticos são descritos de forma a

proporcionar uma análise da estabilidade de taludes, levando em conta ambos os

métodos, sendo que este último-se utiliza do índice de confiabilidade para avaliação

do risco potencial de ruptura dos taludes de barragem.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Introdução

Foi escolhida para o desenvolvimento deste trabalho a barragem Olho

d’Água, localizada no distrito de São Vicente, Município de Várzea Alegre, Estado do

Ceará.

A barragem Olho d’Água registrou problemas em decorrência das

quadras invernosas, principalmente a do ano de 2009, quando houve a necessidade

de serem executados serviços de dragagem do canal de restituição da tomada de

água e drenagem da área de jusante. Foram realizados, pararelamente, estudos da

gestão de riscos induzidos pelo rompimento do barramento, com aplicação de

técnicas geodésicas para geração do MDT (Modelo Digital do Terreno), aplicação do

modelo hidráulico HEC-RAS para definição de cotas e velocidades simuladas para

estimativas de hidrogramas e rompimento por galgamento (COGERH, 2010).

Reconhendo a necessidade de um estudo mais aprofundado da barragem

Olho d’Água, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) firmou

convênio com a Universidade Federal do Ceará (UFC) para avaliação das condições

de segurança da Barragem, cujo relatório indicou fatores de segurança para o talude

de jusante com valores menores do que o recomendado. (DANTAS NETO e

CARNEIRO, 2013). Estudo mais aprofundado das condições de segurança, no

entanto, levam em consideração o fluxo transiente e retroanálises das propriedades

hidráulicas do macico do barramento para uma estimativa da probabilidade de falha

dos taludes de jusante e montante, ainda se fazia necessário.

Neste capítulo, inicialmente, são trazidos um breve histórico sobre o

Projeto e construção da Barragem, a definição da Seção-tipo analisada e estudos

geotécnicos. Em seguida efetivam-se levantamento das leituras piezométricas e do

nível de água do reservatório, bem como análise da consistência dessas cargas.

Após o levantamento das cargas piezométricas e a escolha da Seção-tipo

representativa da Barragem, são descritas as análises a realizar, levando em

consideração as condições de operação da Barragem ao longo de 2009, e a

situação de máxima cheia e rebaixamento rápido.
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3.2 Breve histórico sobre o projeto e construção da Barragem

A elaboração do projeto da barragem teve início com a ordem de serviços

emitida pelo DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em junho

de 1998, sendo feito pela Aguasolos – Consultora de Engenharia Ltda.

Conforme o projeto executivo, a opção mais viável para o sítio barrável

seria junto à localidade de São Vicente, secionando o riacho Machado a cerca de

oito quilômetros a montante Sede do Município de Várzea Alegre.

A obra foi iniciada em outubro de 1993, sendo que a execução da

Barragem (Figura 9) esteve a cargo do 3° Batalhão de Engenharia de Construção.

Em relação à proposta original exibida no projeto executivo, este foi objeto de várias

alterações durante o prolongado período construtivo, porém não há registros do

“como construído” (As Built), ficando apenas alguns indicativos.O projeto foi

modificado para uma barragem zoneada, na região de montante em solo ML e tipo

random para jusante, com interface praticamente vertical das zonas.

Figura 9: Vista geral da barragem Olho d’Água

Fonte: http://portal.cogerh.com.br

Durante a fase construtiva, o tapete impermeabilizante de montante foi

grandemente reduzido na extensão, ficando com aproximadamente 16 m; e o tapete

drenante a jusante não foi executado conforme previsto no projeto executivo. Um
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dos motivos citados para tal procedimento, segundo relatos feitos por empregados e

representantes da obra, foi em virtude de uma olaria instalada na área durante

período compreendido entre o projeto e a execução, quando houve uma grande

retirada do material argiloso que havia sido locado em projeto, indispensável para a

execução do tapete impermeabilizante.

É importante destacar o fato que o projeto se referencia ao material a ser

utilizado na construção do maciço e em obras complementares como em quantidade

suficiente e próximas à área de construção.

Após a inauguração, que ocorreu em 30 de junho de 1998, a barragem já

apresentava diversas anomalias e, em curto período de operação, ainda

parcialmente cheia, exibiu problemas relacionados ao regime de fluxo na fundação,

evidenciados pela ocorrência de intenso artesianismo em uma ampla área a jusante

do maciço. Também, durante o período operacional do reservatório, as condições de

conservação do talude de jusante demonstraram um avançado processo erosivo em

decorrência da ausência de mecanismos de proteção e de um sistema de drenagem

mais eficiente.

Em 27 de março de 1999, o empreendimento foi incorporado ao

monitoramento da COGERH. Já em 2001, o Painel de Inspeção de Segurança de

Barragens (PISB) da SRH/ Banco Mundial, em vistoria técnica, constatou formação

de estruturas extrusivas de liquefação ou “vulcões de areia” (sand boils),

caracterizando uma condição de fluxo ascendente, causando carreamento de

areia.A medida emergencial sugerida foi recobrir estes pontos com uma camada de

brita com espessura de aproximadamente 30 cm, sobreposta a outra camada de

areia grossa com espessura aproximada igual a 20 cm, a fim de evitar um eventual

piping.

Em 2005, o PISB realizou outra inspeção expedita, onde se pôde

constatar que, em grande parte das áreas alagadas, o solo se monstava consistente,

ou seja, sem indicação de ocorrência de carreamento de partículas. Também foi

observada uma correlação entre o aumento do volume reservado e das áreas

alagadas, recomendando a instalação de vertedores triangulares em alguns pontos

de medidas nos canais coletores, possibilitando a avaliação das vazões.

Assim, foi então recomendado que fosse feita a drenagem da área de

jusante, promovendo o rebaixamento do NA local, e a colocação de um maior

sobrepeso nas áreas sujeitas a fluxo ascendente com risco de piping. A COGERH
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apresentou ao PISB um projeto alternativo de drenagem da fundação da barragem

Olho d’Água, que consistiu na execução de uma valeta drenante, seguida por uma

bateria de 39 poços de alivio.

Em 2006, a COGERH, então, realizou as obras de recuperação,

privilegiando os fatores que promovessem o aumento da segurança da Barragem.

Dentre as ações, encontravam-se a instalação dos poços de alívio, a execução da

trincheira de drenagem, a recomposição do talude de jusante com proteção vegetal,

além da instalação de piezômetros e medidores de nível d’água ao longo do talude

de jusante e na região a jusante da barragem.

Desde então foi locado um Agente de Guarda e Inspeção do Reservatório

(AGIR), responsável pelos serviços de zeladoria, operação das estruturas

hidromecânicas, leituras da instrumentação e aferição de alguns dispositivos de

medição.

3.3 Definição da geometria da Seção-tipo utilizada

Para a definição da geometria da Seção-transversal utilizada nas análises

de fluxo e estabilidade de taludes que permitiram a determinação das condições de

segurança da barragem Olho d’Água foram consultados o Projeto Executivo e o

relatório – Diagnóstico das Barragens Instrumentadas do Estado do Ceará

Monitoradas pela COGERH – elaborado pela COGERH (2011, apud DANTAS NETO

e CARNEIRO, 2013). Vale ressaltar que não foi encontrado o Relatório As Buit da

referida barragem em nenhum dos órgãos governamentais estaduais (SRH,

COGERH etc) consultados.

De acordo com as informações levantadas no Projeto Executivo, a

barragem Olho d’Água foi concebida para, em sua Seção-tipo, ser formada por:

 um maciço de terra zoneado, formado por solos SC-CL (jazida 02) e SC-

SM (jazida 03), com cota de coroamento 353,50 m, talude de montante

com inclinação de 1(V):3(H),talude de jusante com inclinação 1(V):2,5(H),

e banqueta de 2,0 m de largura na cota 344,0m;
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 filtro vertical e horizontal para captação e encaminhamento da água que

percola pelo maciço zoneado;

 trincheira de vedação parcial na região do leito do riacho, executado com

solo de baixa permeabilidade, atravessando uma camada arenosa;

 tapete impermeável a montante, constituído pelo material proveniente da

Jazida 02, com 120 m de extensão, e executado ao longo de todo o plano

aluvionar existente no local de construção da barragem; e

 tapete drenante a jusante, com 1,50 m de espessura e 70 m de extensão,

constituído por um material drenante-filtrante subjacente a um aterro

compactado com solo proveniente da escavação do sangradouro.

Para a proteção do talude de montante, foi prevista a colocação de uma

camada de brita corrida, enquanto para proteger o talude de jusante, foi previsto

apenas o plantio de vegetação nativa, associado a uma rede de canaletas e rápidos

de descida. Os níveis do reservatório variam entre as cotas 350,0 m (nível de

operação normal) e 351,42 m (nível máximo). A Figura10 mostra a Seção-tipo para a

barragem Olho d’Água apresentada no Projeto Executivo.

Figura10: Seção-tipo da barragem Olho d’Água, segundo Projeto Executivo

Fonte: SRH, 1988a.

De acordo com as informações levantadas junto aos técnicos da

COGERH e aquelas constantes do relatório Diagnóstico das Barragens

Instrumentadas do Estado do Ceará Monitoradas pela COGERH (2011, apud

DANTAS NETO e CARNEIRO, 2013), observou-se que havia diferenças

significativas entre as seções executadas e a Seção-tipo da barragem Olho d’Água
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(Figura10). Em razão da impossibilidade de consulta ao Relatório As Built, uma vez

que a peça não foi encontrada, não se tendo informações, inclusive, acerca de sua

existência, optou-se pela realização de uma visita a campo, para a identificação dos

elementos constituintes da barragem Olho d’Água, de forma que fosse possível

identificar as condições geométricas, os materiais constituintes e os elementos

existentes nasseção transversal a serem utilizados nas análises de fluxo transiente e

estabilidade de taludes adiante exibidos.

Em visita à Barragem, realizada no mês de abril de 2013, constatou-se

que ocorreu a execução de uma vala drenante com 1,20 m de profundidade e dos

poços de alívio (Figura 11 e Figura 12) ambos localizados a jusante da barragem.

Tais observações corroboram as informações levantadas na COGERH e mostradas

anteriormente a respeito da presença desta vala de drenagem e dos poços de alívio,

executados para se reduzir as pressões internas na Barragem e, dessa forma,

proporcionar maior segurança para o Barramento.

A Figura 13 e a Figura 14 mostram, respectivamente, as calhas de coleta

de água da vala drenante e dos poços de alívio, que encaminham o fluxo de água

para um medidor de vazões existente a jusante da barragem.

De acordo com as informações levantadas, definiu-se que a Seção-tipo da

barragem Olho d’Água a ser utilizada nas análises de fluxo e estabilidade de talude

monstra a configuração geométrica constante na Figura 15.

Figura 11: Vista dos poços de alívio e caixa de inspeção a jusante da barragem de

Olho d’Água

Fonte: Autor, 2013
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Figura 12: Poço de alívio e caixa de inspeção

Fonte: Autor, 2013

Figura 13: Poço de inspeção para coleta de água da vala drenante e do rockfill

Fonte: Autor, 2013.
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Figura 14: Coleta de água da vala drenante e dos poços de alívio

Fonte: Autor, 2013.

Figura 15: Seção-tipo da barragem Olho d’Água utilizada nas análises de fluxo e

estabilidade de taludes

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.

3.4 Estudos geotécnicos realizados

3.4.1 Levantamento das informações dos materiais das jazidas e ensaios

complementares

Os estudos geotécnicos realizados na elaboração do Projeto Executivo da

barragem Olho d’Água indicaram a ocorrência de três áreas de empréstimos,
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compostas de solos de alteração ou coluvionares, a pequena distância do eixo e

com volume suficiente para a construção da obra.

A Jazida 1, situada na ombreira esquerda, a 0,65 km a jusante do eixo do

Barramento, era constituída por solo CL-ML (segundo classificação do SUCS). O

volume disponível de solo nessa ocorrência foi estimado em aproximadamente

20.000 m³. Não se previu o uso, a princípio, desse material em razão da grande

concentração de casas na área dessa ocorrência.

A Jazida 2, situada a 1,35 km do eixo do boqueirão na região conhecida

por sítio Iputi, era constituída por solo CL (segundo a classificação do SUCS), com

volume disponível estimado em 1.150.000 m³. Os materiais provenientes desta

jazida tiveram o emprego indicado para a execução da estrutura (corpo) da

Barragem, para o tapete impermeável de montante e para o reaterro das trincheiras

de vedação.

A Jazida 3, situada a uma distância média de 0,60 km para o eixo do

Barramento, era constituída de solo SC-SM (classificação SUCS), com volume

disponível estimado em 192.400 m³. O material dessa zona de empréstimo foi

indicado para a execução da região da Barragem a jusante do dreno vertical, sendo

a região de solo SM indicada para as camadas mais inferiores do maciço e o solo

SC para as camadas superiores.

Para execução das camadas de peso sobre o tapete de jusante, foi

indicado o uso do material residual (solo silto argiloso) proveniente da escavação do

sangradouro. As camadas superiores foram construídas com rocha alterada, que foi

escavada obrigatoriamente no sangradouro.

Os filtros e drenos foram executados com a areia proveniente dos

“bancos” que ocorriam a montante e jusante do eixo, no leito do riacho Machado. A

área pesquisada, chamada Areal nº 1, teve volume disponível estimado em

aproximadamente 60 m³.

Para a proteção do talude de montante (rip-rap), proteção do coroamento,

enrocamentos, transições e agregados para concreto foi escolhida uma pedreira,

situada na ombreira esquerda, a 0,85 km a jusante do eixo, cujo material era

constituído de gnaisse cinza, bandado. Seu volume foi estimado como superior a

25.000 m³.

Os estudos geotécnicos realizados nos materiais das jazidas, e

constantes do Projeto Executivo da Barragem Olho d’Água, foram:
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 Ensaios de caracterização - granulometria, limites de consistência etc.

 Ensaio de compactação (Proctor Normal) - definição da massa específica

aparente seca máxima e teor de umidade ótima; e

 Ensaios de cisalhamento direto - definição dos parâmetros de resistência

ao cisalhamento dos solos (coesão e ângulo de atrito).

Os resultados obtidos nos ensaios de caracterização permitiram

classificar o solo da Jazida 1 como do tipo CL – ML, da Jazida 2 do tipo CL e da

jazida 3 nos tipos SC a SM pelo Sistema Unificado de Classificação dos Solos. A

Tabela 7 mostra o resumo dos valores obtidos nos ensaios de caracterização.

Tabela 7: Resumo (valores médios) dos resultados dos ensaios de caracterização

GRANULOMETRIA JAZIDA 1 JAZIDA 2 JAZIDA 3

Peneira Abertura (mm) Percentagem que passa

3/8" 9,5 97 99 93 97

Nº 4 4,8 98 98 89 94

Nº 10 2 96 96 82 88

Nº40 0,42 78 80 55 56

Nº 200 0,075 59 60 36 35

LIMITES DE CONSISTÊNCIA

Limite de Liquidez - LL (%) 32 37 31 28

Limite de Plasticidade - LP (%) 23 22 18 21

Índice de Plasticidade - IP (%) 9 15 13 7

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS SEGUNDO SUCS

Classificação CL CL SC SM

COMPACTAÇÃO DOS SOLOS

s,máx (kN/m³) 17,64 17,74 18,70 18,22

wot (%) 10,94 14,19 13,54 15,58
Fonte: Dantas e Carneiro, 2013.

A Tabela 8 exprime o resumo dos ensaios de cisalhamento direto e

permeabilidade realizados em amostras compactadas de solo das jazidas

estudadas. Observa-se que, apenas para a Jazida 2, foram realizados os ensaios de

cisalhamento direto, uma vez que apenas os materiais provenientes desta jazida

foram indicados para a execução do corpo da barragem.
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Tabela 8: Resumo dos ensaios de cisalhamento direto e permeabilidade realizados

em amostras compactadas

PROPRIEDADE JAZIDA 1 JAZIDA 2 JAZIDA 3

AMOSTRA ENSAIADA
UNID. -

Amostra
1

Amostra
2

-

Classificação SUCS - CL CL CL SC

Ângulo de atrito -  (ensaio lento) graus - 31,5 27,3 -

Ângulo de atrito -  (ensaio
rápido)

graus - 28,8 24,9 -

Coesão - c (ensaio lento) kPa - 37 33 -

Coesão - c (ensaio rápido) kPa - 56 84 -

Coeficiente de permeabilidade - k cm/s 10-6 10-7 - 10-7

Fonte: SRH, 1988a.

De todas as amostras coletadas no areal, foram escolhidas duas para

realização dos ensaios de granulometria por peneiramento, cujos resultados são

mostrados na Tabela 9. O estudo de compactação mostrou que a areia proveniente

do Areal 1 tinha um peso específico aparente seco máximo igual a 17,2 kN/m³.

Tabela 9: Resumo dos ensaios de granulometria realizados no material a ser

empregado nos filtros e drenos

PENEIRAS % QUE PASSA

# Abertura (mm) Amostra 1 Amostra 2 Média

3/8" 9,5 82 88 85

Nº 4 4,8 75 83 79

Nº 10 2 69 75 72

Nº40 0,42 39 45 42
Nº

200
0,075

15 14 14,5
Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.

Durante a visita, realizada no mês de abril de 2013, foram coletadas duas

amostras de solo no talude de jusante (Figura 16) para a realização de ensaios de

caracterização que pudessem fornecer informações acerca da composição dos

materiais empregados no talude de jusante e comparação com as informações

constantes no Projeto Executivo da Barragem de Olho d’Água.
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Figura 16: Coleta da amostra de solo no talude de jusante

Fonte: Autor, 2013

Os resultados obtidos nos ensaios de caraterização das duas amostras

ensaiadas encontram-se na Tabela 10, cujas planilhas de laboratório e memória de

cálculo estão no Anexo 2. Observa-se que a Amostra 2, coletada na região da

Seção-tipo definida adiante, é classificada de acordo com os critérios do Sistema

Unificado de Classificação dos Solos (SUCS) como uma SC.

Para a Amostra 1, não foi possível a realização do ensaio para

determinação do limite de plasticidade, razão pela qual sua classificação não é

expresse. De acordo, porém, com as características granulométricas, a Amostra 1

deve exibir uma classificação entre SC- SM.

Tabela 10: Resumo dos ensaios de caracterização realizados nas amostras

coletadas no talude de jusante.

AMOSTRA ENSAIADA UNID. AMOSTRA 1 AMOSTRA 2

% Pedregrulho % 8 14

% Areia % 63 48

% Silte % 14 18

% Argila % 15 20

Limite de Liquidez % 29,5 27,4

Limite de Plasticidade % - 19,6

Índice de Plasticidade % - 7,8

Classificação – SUCS - SC

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.
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Figura 17: Distribuição granulométrica das amostras coletadas no talude de jusante

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.

Figura 18: Resultados dos ensaios de limite de liquidez das amostras coletadas

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.

Comparando-se os resultados da Tabela 10 com as informações obtidas no

Projeto Executivo da Barragem Olho d’Água componentes da Figura 8, observa-se

que, ao contrário da informação obtida, o talude de jusante exprime, pelo menos na

sua camada superficial, um material classificado como SC ou SM, e não o solo do

tipo CL recomendado. Isto faz com que - pela inexistência do Relatório “As Built” e

de estudos mais específicos - as incertezas a respeito do material constituinte da

barragem Olho d’Água aumentem significativamente.
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3.4.2 Levantamento das informações sobre o solo de fundação

Com o objetivo de se definir a estratigrafia do solo de fundação na região

de implantação da Barragem, de acordo com o Projeto Executivo da Barragem Olho

d’Água, que corresponde à única fonte de pesquisa disponível para a elaboração

das análises deste trabalho, foram realizados os seguintes estudos geotécnicos:

 Sondagens mistas (percussão + rotativa) - 09 furos;

 Sondagens a percussão -06 furos;

 Sondagem rotativa direta - 01 furo.

Foram realizados no total, 67,5 m de sondagens rotativas; e 181,35 m de

sondagens a percussão. No Anexo 1, encontra-se o perfil geológico- geotécnico do

solo de fundação na região de implantação da barragem Olho d’Água existente no

projeto executivo.

De acordo com o perfil geológico-geotécnico, observa-se que o solo de

fundação ao longo do eixo longitudinal da Barragem Olho d’Água é bastante

heterogêneo. De forma geral, pode ser identificada uma camada superficial de areia

siltosa, medianamente compacta, como parte do terraço aluvionar a que se refere o

projeto executivo, com espessura e consistência variável; seguida por uma camada

de argila silto arenosa de, mole a muito rija, que em alguns trechos aflora no terraço

aluvionar, com espessura e consistência também variável. Abaixo destas camadas

seguem-se classes formadas, na sua maioria, por uma areia fina a média de, pouco

compacta a compacta, de espessura e consistência variáveis; havendo em algumas

sondagens sido detectada a grandes profundidades a presença de estratos de solos

siltosos e argilosos.

De acordo com as informações levantadas, foram realizados ensaios de

infiltração “Le Franc” durante a realização das sondagens, de forma a que se

pudesse determinar o coeficiente de permeabilidade dos materiais existentes nas

diferentes camadas do solo de fundação. De acordo com a interpretação com

suporte em partir das informações expressas no Projeto Executivo da Barragem

Olho d’Água, os ensaios “Le Franc” foram realizados tanto na camada de areia

siltosa que compõe o terraço aluvionar, na camada de areia silto arenosa, e em

maiores profundidades nas camadas de areia de fina a média silto-argilosa.
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Na Tabela 11 é demonstrado o resumo dos ensaios “Le Franc” realizados

nos furos de sondagem. De acordo com a interpretação feita destes resultados, os

ensaios realizados na sondagem mista SM 12 tiveram por objetivo medir o

coeficiente de permeabilidade, in situ, da camada superficial do terraço aluvionar

formada pela camada de areia siltosa detectada nas sondagens. Pode-se concluir

que tal material apresenta permeabilidade por demais elevada, em função dos

resultados da Tabela 11.

Tabela 11: Resumo dos resultados dos ensaios “Le Franc” realizados nos furos de

sondagem

Sondagem h1

(cm)

h2

(cm)

h2

(cm)

L

(cm)

Q

(cm³)

t

(seg)

hc

(cm)

X

(cm/seg)

SM12 15 1100 1145 45 0 1680 65 0

SM12 18 1200 1245 45 0 1680 68 0

SM12 10 1400 1445 45 0 1680 60 0

SM12 21 500 545 45 0 1680 71 0

SM12 20 700 745 45 0 1680 70 0

SM12 13 900 945 45 0 1680 63 0

SM12 10 100 145 45 0 1680 60 0

SM12 10 200 245 45 0 1680 60 0

SM12 10 300 345 45 0 1680 60 0

SP5 45 1100 1100 45 51,6 1680 330 2,52 x 10
-7

SP5 45 1300 1300 45 25,8 1680 330 1,08 x 10
-7

SP5 15 1400 1400 45 28,8 1680 300 1,11 x 10
-7

SP5 48 1800 1800 45 39,5 1680 333 1,18 x 10
-7

SP5 50 1900 1900 45 54,7 1680 335 1,58 x 10
-7

SM5 60 2100 2145 45 41 1680 345 6,77 x 10
-7

SM6 20 100 145 45 39,5 1680 142,5 1,58 x 10
-6

Fonte: SRH,1988a.

Além dos estudos descritos anteriormente, foi realizado também o estudo

das características de resistência e compressibilidade de algumas camadas da

subsuperfície no terraço aluvionar. Tal ensaio consistiu na extração de amostras
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indeformadas por meio do tubo amostrador Shelby e realização de ensaios de

cisalhamento direto e compressibilidade (ensaio oedométrico).

De acordo com as informações do Projeto Executivo da Barragem Olho

d’Água, foram extraídas duas amostras, que, segundo a localização e profundidade

descritas, estão localizadas na camada de argila silto arenosa presente no solo de

fundação, conforme perfil geológico-geotécnico constante no Anexo 1. A amostra

denominada “Shelby Nº 1” foi extraída na Estaca 12 + 0,00 na profundidade de 2,50

m, e a amostra denominada “Shelby Nº 02” foi extraída na estaca 7 + 0,00 na

profundidade de 4,0 m. Os resultados dos ensaios de cisalhamento direto e

compressibilidade obtidos estão na Tabela 12.

Tabela 12: Resumo dos resultados dos ensaios de cisalhamento direto e

compressibilidade realizados em amostras extraídas no solo de fundação

PROPRIEDADE UNID. SHELBY 1 SHELBY 2

Ângulo de atrito -  (ensaio lento) graus 31,9 40,5

Coesão - c (ensaio lento) kPa 0,0 17

Índice de vazios natural - e - 0,6 0,56

Pressão de pré-adensamento kPa 90 200

Coeficiente de compressão - Cc - 0,12 0,14
Fonte: Dantas e Carneiro, 2013.

3.5 Levantamento das leituras piezométricas e do nível de água no reservatório

De acordo com as informações do relatório intitulado Diagnóstico das

Barragens Instrumentadas do Estado do Ceará Monitoradas pela COGERH (2011

apud DANTAS NETO e CARNEIRO, 2013), na barragem Olho d’Água foram

instalados piezômetros e medidores de nível de água em três seções transversais na

barragem, denominadas de Seção 1, Seção 2 e Seção 3. Para este trabalho,

selecionou-se como seção-tipo a Seção 2. Na Figura 19, são mostrados os

posicionamentos dos piezômetros (PZ) e medidores de nível de água (NA) na

Seção-tipo instrumentada. Na Tabela 13, são indicados os valores dos

comprimentos dos medidores de nível de água e piezômetros instalados na seção 2.

Os valores das leituras realizadas nos piezômetros e nos medidores de

nível de água utilizados neste relatório foram obtidos diretamente com a COGERH
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para o período compreendido entre 22 de janeiro de 2008 a 04 de abril de 2013 e

encontram-se no Anexo 4.

Figura 19: Posicionamento dos piezômetros instalados na Seção-tipo da Barragem

Olho d’Água

Fonte: Dantas Neto e Carneiro,2013.

Tabela 13: Comprimento dos dispositivos de instrumentação instalados na

barragem Olho d’Água

Dispositivo Denominação L (m)

Piezômetro

PZ 2.1.1 35,00
PZ 2.2.1 24,15
PZ 2.3.1 13,95
PZ 2.4.1 7,75

Medidor de NA

NA 2.1.1 23,15
NA 2.2.1 15,12
NA 2.3.1 8,00

Fonte: Dantas Neto e Carneiro,2013.

Legenda:

PZ = Piezômetro

NA = Nível de Água

L (m) = Comprimento do piezômetro e medidores de nível de água.
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Figura 20: Vista das tubulações do piezômetro PZ 2.1.1 e do medidor de nível de

água NA 2.1.1

Fonte: Autor, 2013.

Figura 21: Obtenção de leituras no piezômetro PZ 2.2.1 e do medidor de nível de

água NA 2.2.1 em visita realizada à barragem Olho d’Água em abril de 2013

Fonte: Autor,2013.
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3.6 Estudo da consistência das cargas piezométricas e dos níveis de água

no interior da Barragem

O objetivo desta etapa é verificar a coerência das medições efetuadas

pela instrumentação, de maneira a observar se erros ou enganos ocorreram durante

a realização dessas medidas. No momento da interpretação dos dados, a

consistência desses indicadores deve ser levada em consideração para que se

possa diferenciar uma leitura com importância e seriedade de desvios sem

significado.

O procedimento para avaliação da consistência dos dados obedeceu ao

roteiro delineado na sequência.

a) Inspeção de campo nos piezômetros e na instrumentação

Silveira (2006) relata que os principais problemas ocorrentes com os

piezômetros são: obstrução do tubo pela queda de objetos; obstrução por

cisalhamento no interior do maciço; colmatação dos orifícios do tubo ou do material

drenante; ruptura do tubo plástico. Mesmo assim, o autor cita que a taxa de falha

dos piezômetros standpipe (inicialmente eram conhecidos como piezômetro

Casagrande) é de 4%, que deixaram de fornecer leituras pelos problemas citados.

Realizam-se visita a campo, para observar a situação dos piezômetros instalados, e

aferição do procedimento de obtenção das leituras pelo AGIR (Figura 21).

b) Seleção dos instrumentos a utilizar

Os instrumentos devem ter uma prova de seu bom desempenho no

passado e devem assegurar uma boa durabilidade no ambiente no qual forem

instalados. O ambiente em barragens é normalmente agressivo e certos

instrumentos podem não ser adequados para uma operação confiável, caso ocorram

essas circunstâncias. Uma análise do conjunto de dados fornecidos pela COGERH

foi realizada com a finalidade de eleger uma seção instrumentada da Barragem, em

que os piezômetros apresentassem uma melhor regularidade, acurácia e

representatividade das condições de fluxo no Barramento.
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c) Avaliação do tempo de resposta dos piezômetros em relação à

variação do nível do reservatório

O tempo de resposta é aquele necessário para que a coluna líquida no

piezômetro se estabilize, após uma variação do nível de água do reservatório, o que

representa a sensibilidade do piezômetro.

A Figura 22 mostra a variação das cargas piezométricas para o

piezômetro PZ 2.1.1, ao longo do ano, para os anos de 2008, 2009 e 2010.

De acordo com os valores observados, e levando-se em consideração a

rede de fluxo necessária para que os valores extremos de cargas piezométricas

observados no ano de 2008 ocorram, conclui-se que os valores extremos

observados ocorreram em razão de erros de medição, ou, então, a alguma

interferência externa durante a operação dos piezômetros.

Figura 22: Variação da carga piezométrica com o tempo para o piezômetro

PZ 2.1.1

Fonte: Dantas e Carneiro, 2013.

Os níveis piezométricos extremos ocorridos no ano de 2008 para alguns
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barragem, e desta forma, não foram levados em consideração nas análises

procedidas adiante.

Figura 23: Variação da carga piezométrica com o tempo para o piezômetro PZ 2.2.1

Fonte: Dantas e Carneiro, 2013.

Uma vez que foi observado um padrão de ocorrência de valores de

cargas piezométricas máximas e mínimas em todos os anos, durante os quais foram

feitas as leituras que permitiram a determinação das cargas piezométricas, adotou-

se como ano de referência, para as análises adiante delineadas, o ano de 2009.

As Figura 24 e a Figura 25 mostram, respectivamente, as variações das

cargas piezométricas e dos níveis de água no reservatório, observados no ano de

2009, tomado como referência.
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Figura 24: Variação da carga piezométrica e nível do reservatório com o tempo para

o piezômetro PZ 2.1.1, ao longo do ano de 2009

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.

Figura 25: Variação da carga piezométrica e nível do reservatório com o tempo para

o piezômetro PZ 2.2.1, ao longo do ano de 2009

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.
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A análise destes resultados mostram que a ocorrência dos valores

mínimos e máximos das cargas piezométricas para os piezômetros PZ 2.1.1 e PZ

2.2.1 se dá de forma simultânea com a ocorrência dos mínimos e máximos valores

para o nível de água do reservatório. Esse comportamento indica que não ocorre um

retardo significativo entre a elevação do nível do reservatório e a resposta ocorrida

nos piezômetros, indicando que as análises de fluxo podem ser realizadas utilizando

um modelo transiente, sem prejuízo para os resultados obtidos sobre o

comportamento da barragem.

De acordo com os resultados, verifica-se que não há diferenças

significativas entre os valores das cargas piezométricas mínimas e máximas obtidas

para cada piezômetro instalado, dos anos de 2009 a 2013. Esta condição indica que

há um padrão bem definido em termos de ocorrência das cargas piezométricas

mínimas e máximas, ano após ano, durante a operação da barragem para o período

levantado. Exceção a este padrão é observada nas leituras feitas no ano de 2008

em alguns piezômetros instalados, conforme pode ser observado na Figura 24, que

mostra a variação das cargas piezométricas ao longo do ano, em todos os anos para

os quais foram levantadas as informações.

Conforme Silveira (2006) o tempo que a coluna líquida no piezômetro leva

para se estabilizar, após uma variação da pressão, define a sensibilidade do

instrumento. O tempo de resposta do piezômetro é diretamente proporcional à seção

transversal da tubulação e varia inversamente com a permeabilidade do solo. O

aumento da extensão do bulbo do instrumento e do diâmetro do furo de sondagem

aumenta a sensibilidade do instrumento.

Silveira (2006) descreve que o tempo de resposta em piezômetros tipo

standpipe ou Casagrande possui uma boa precisão no monitoramento das

condições de variação das subpressões para solos com coeficiente de

permeabilidade de 10-4 a 10-6 cm/s. Esses piezômetros podem apresentar um tempo

de resposta em intervalos de tempo de 2,2 a 4,8 horas, estando esse tempo de

resposta adequado para fins práticos, até mesmo para solos com coeficiente de

permeabilidade de 10-6 cm/s, que é o caso da permeabilidade do maciço da

barragem Olho d’Água.
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3.7 Geração das amostras aleatórias para os parâmetros geotécnicos

Para geração das amostras aleatórias pelo Método de Monte Carlo

buscou-se primeiramente calcular os valores estatísticos da média, e desvio-padrão

e determinar o valor relativo mínimo e máximo para os ensaios realizados no projeto

executivo da barragem Olho d’Água.

Os parâmetros geotécnicos são fontes da incertezas nas análises de

estabilidade de taludes e os valores de c’, φ’ e γ foram as variáveis definidas

como fonte dessas incertezas.

Em razão da existência de apenas dois valores de ensaios para a coesão

e ângulo de atrito para o solo do maciço e solo de fundação foram produzidas mais

três valores, além das duas já existentes dos ensaios realizados, no intuito de

aumentar o número de amostras e prover uma média e desvio-padrão mais

adequado, de forma a reduzir o coeficiente de variação (C.V.) dos valores, em

conformidade com Abramson et al. (2002).

Para a definição dessas cinco amostras, obedeceu-se o seguinte

procedimento:

1o valor - coletado do ensaio das jazida 2 e solo de fundação;

20 valor - coletado da segunda amostra do solo da jazida 2 e solo de

fundação;

3o valor - é o dado da primeira amostra dividida por 1,4 para o valor da

coesão e 1,3 para o valor do ângulo de atrito;

4o valor - é o dado da segunda amostra dividida por 1,4 para o valor da

coesão e 1,3 para o valor do ângulo de atrito; e

5o valor - é a média do 3o e 4o valor.

O fator FSc = 1,4 foi usado na amostra produzida para coesão e o fator

FSφ = 1,3 foi utilizado para o cálculo do ângulo de atrito. Ambos são fatores de

segurança recomendados pela NBR 6122/1996, sendo seu cálculo realizado da

seguinte forma:
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Cd =


ிௌ
(11),

onde:

cd: coesão de cálculo;

c: coesão obtida no ensaio de cisalhamento direto; e

FSc: fator de segurança aplicado a coesão, recomendado pela NBR 6122.

tanφd =
௧ୟ୬ம

ிௌథ
(12),

onde:

d: ângulo de atrito de cálculo; e

: ângulo de atrito obtido no ensaio de cisalhamento;

Os ensaios das massas especifica aparente seca máxima (γsm) e

específica aparente saturada (γsat) foram retirados do projeto executivo da barragem

Olho d’Água. Para a massa específica aparente saturada do solo de fundação foram

adotados 20,0 kN / m3.

As distribuições de probabilidades utilizadas para geração das amostras

aleatórias dos parâmetros geotécnicos para cada variável (c’, φ’ e γ) são as

constantes da Tabela 14.

Caranza-Torres (2012) e Abramson et al. (2002) sugerem que para a

coesão (c’), se empregue a distribuição de probabilidade game em razão de a

variável aleatória ser sempre positiva e continua e parecida a lognormal, enquanto

que para o ângulo de atrito (φ), a distribuição beta é recomendada como função de

distribuição de probabilidade, principalmente, quando faltam dados.Essas

distribuições foram usadas neste trabalho para geração das variáveis aleatórias

(Tabela 14) utilizadas nas análises probabilísticas de estabilidade de taludes.

Os valores mínimo (Rmin) e máximo relativos (Rmax) representam a

distância destes valores até o valor da média da distribuição. No caso de distribuição

normal, 99,7% das amostras devem estar a uma distância de três desvios-padrão do

valor da média. Dessa forma, recomenda-se que os valores relativos mínimo e

máximo, quando possível, sejam iguais a três desvios-padrão.
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Tabela 14: Parâmetros utilizados para geração das amostras aleatórias

Material Parâmetro Geotécnico PDF Média
Desvio
Padrão

Mínimo
Relativo

Máximo
Relativo

Maciço Coesão (Kpa) Gamma 29 5 15 15

Maciço φ' (graus) Beta 25,9 3,4 10,2 10,2

Maciço Unidade de Peso (kN/m3) Normal 20 10 15 30

Solo 1 Unidade de Peso (kN/m3) Normal 20 10 15 15

Solo 1 φ' (graus) Beta 33 5 15 15

Solo 1 Coesão (Kpa) Gamma 7 6 0 18

Solo 3 Coesão (Kpa) Gamma 7,04 6,71 7,04 13,15

Solo 3 φ' (graus) Beta 32,83 4,93 14,79 14,79

Solo 3 Unidade de Peso (kN/m3) Normal 19,2 5 15 15

Solo 2 Coesão (Kpa) Gamma 7,04 6,71 7,04 13,15

Solo 2 φ' (graus) Beta 32,83 4,93 14,79 14,79

Solo 2 Unidade de Peso (kN/m3) Normal 20 5 15 15
Fonte: Elaboração própria, 2013.

A seguir são expressas as Figura 26, Figura 27 e Figura 28, com os

histogramas dos parâmetros geotécnicos usados e respectivas distribuições de

probabilidade estabelecidas para o maciço da barragem Olho d’Água.

Figura 26: Histograma das amostras geradas para a coesão do maciço adotando a

distribuição de probabilidade gama.

Fonte: Autor, 2013.
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Figura 27: Histograma das amostras geradas para o ângulo de atrito (φ) para uma

distribuição beta.

Fonte: Autor, 2013.

Figura 28: Histograma das amostras geradas para a massa específica (γ) do solo

do maciço para uma distribuição normal.

Fonte: Autor, 2013.

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA
R

E
L

A
T

IV
A

MACIÇO : ÂNGULO DE ATRITO (GRAUS)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

AMOSTRA: Média=25.9 DP=3.285 min=17.94 max=34.11

ENTRADA: Beta. Média=25.9 DP=3.4 min=15.7 max=36.1

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

10 20 30 40

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA
R

E
L

A
T

IV
A

MACIÇO : UNIDADE DEPESO DO SOLO (kN/m3)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

AMOSTRA: Média=21.24 DP=8.532 min=5.175 max=49.84

ENTRADA: Curva Normal. Média=20 DP=10. min=5 max=50



84

O método de Monte Carlo foi o escolhido para geração das 1000

amostras aleatórias, bem como o tipo de análise foi definido como superfície crítica

global, que realiza a análise de estabilidade regular (análise determinística) para

definir a superfície de deslizamento com menor coeficiente de segurança. A análise

probabilística realiza-se logo na superfície de ruptura crítica encontrada na análise

determinística, utilizando as amostras de cada variável aleatória gerada. Foi adotado

o tipo de análise pseudo aleatória para geração dos números aleatórios.

3.8 Definição das análises

Uma vez encerrada a definição dos parâmetros do item anterior, que

serviram como dados de entrada no programa Slide, passou-se para a definição das

análises a serem realizadas neste trabalho.

3.8.1 Análise de fluxo para o nível máximo de operação com a configuração e

parâmetros constantes no projeto executivo

Procedeu-se à análise de fluxo não confinado em duas dimensões pelo

método dos elementos finitos, bem como análises de estabilidade de taludes pelos

métodos Janbu, Bishop Simplificado e Spencer (ABRAMSON, 2002).

De acordo com a análise das informações fornecidas pela COGERH

(2011), expressos no Anexo 4, observa-se que, no período para o qual as leituras

foram feitas, o nível de água do reservatório oscilou entre o valor mínimo de 15,61 m

e o valor máximo de 18,88 m. Nas Figura 24 e Figura 25, verificam-se o nível do

reservatório e as oscilações do nível máximo dos piezômetros PZ 2.1.1 e PZ 2.2.1

instalados na Barragem.

Desta forma, para efeito de averiguação das condições de projeto e

comparação com os valores máximos e mínimos das cargas hidráulicas medidas

nas seção-tipo (Seção-2) instrumentada, foram realizadas duas análises de fluxo

estacionário, utilizando os parâmetros geotécnicos de fluxo constantes no projeto

executivo da barragem Olho d’Água.

Para as análises de fluxo estacionárias na condição de nível mínimo e

máximo do reservatório, e utilizando-se os parâmetros geotécnicos do projeto
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executivo, foi adotada a Seção-tipo da barragem conforme a barragem do projeto

(Figura 15).

Os parâmetros geotécnicos do maciço da barragem e do solo de

fundação utilizados estão na Tabela 8 e Tabela 12. Por falta de informações no

projeto executivo, e levando-se em consideração o comportamento esperado do

maciço compactado, adotou-se o mesmo como anisotrópico (kh = 10.kv), e o solo de

fundação e dreno como isotrópicos (kh = kv) (ALMEIDA, 2013).

Tabela 15: Parâmetros geotécnicos do projeto executivo da barragem Olho d’Água

para a realização das análises de fluxo

MATERIAL
k

(m/s)
kv/kh

Maciço da barragem 1 x 10-9 0,1

Solo de fundação 2,85 x 10-9 1

Dreno chaminé 1 x 10-4 1

Fonte: SRH, 1988a .

A Figura 29 e a Figura 30 mostram, respectivamente, a malha de

elementos finitos e as condições de contorno para a análise de fluxo estacionário

para a Seção-tipo da barragem Olho d’Água, para as condições de mínimo e

máximo nível do reservatório.

Figura 29: Malha de elementos finitos utilizados para a análise de fluxo da Seção-

tipo para a condição de nível mínimo (15,61 m) do reservatório

Fonte: Autor, 2013.
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Figura 30: Malha de elementos finitos utilizadas para a análise de fluxo da Seção-

tipo para a condição de nível máximo (18,88 m) do reservatório

Fonte: Autor, 2013.

3.8.2 Retroanálises para adequar as condições de fluxo indicadas pela

instrumentação às condições do modelo de fluxo

Nesta fase do trabalho, foram realizadas várias análises de fluxo em

regime transiente pelo método dos elementos finitos, até que os valores das cargas

piezométricas registradas nos instrumentos instalados na Seção-tipo (Seção 2), se

aproximasse dos valores calculados.

As retroanálises das condições de fluxo foram necessárias, em razão das

incertezas dos parâmetros hidráulicos da barragem Olho d’Água, principalmente

decorrência de dúvidas no As Built da barragem. Desta forma, optou-se pela

utilização das cargas piezométricas medidas nos piezômetros instalados na seção 2,

escolhida como Seção-tipo para a realização das retroanálises que permitam a

definição das condições reais de fluxo da barragem, de forma a se ter uma

distribuição de poropressões mais realista para a realização das análises de

estabilidade de taludes e análises probabilísticas de falhas ou ruptura dos taludes de

jusante e montante do barramento.

Para a realização das retroanálises foram considerados a geometria da

Seção-tipo, mostrada anteriormente, e os valores das cargas piezométricas e dos

níveis de água nos medidores instalados em cada seção, e indicados nos anexos 3

e 4. Em função da análise realizada anteriormente para a estimativa do tempo de

retardo entre a carga hidráulica atuante na estrutura do barramento e a resposta nos

piezômetros, as retroanálises realizadas consideraram a condição de fluxo
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estacionário para os regimes de mínima e máxima cargas hidráulicas, conforme já

discutido. Como referência, foram tomados os valores das cargas piezométricas

medidas no ano de 2009, uma vez que os padrões observados na relação entre os

níveis do reservatório e cargas piezométricas se repetem para todos os demais

anos para os quais foram realizadas as leituras.

As retroanálises consistiram no estabelecimento dos parâmetros

geotécnicos de fluxo (coeficiente de permeabilidade) e anisotropia dos materiais

constituintes da barragem, dos drenos e filtros, e do solo de fundação, de forma que

os valores observados para as cargas piezométricas se aproximassem ao máximo

possível dos valores reais observados no ano de 2009 para as condições de mínimo

e máximo nível do reservatório.

3.8.3 Análises de fluxo transiente e estabilidade de taludes

a) Condição de enchimento do reservatório

Nesta condição, foram observados os níveis mínimo (Hmin) e máximo

(Hmáx.) do reservatório no ano de 2009, cujos valores constantes do Anexo 4 são,

respectivamente, 15,61 m registrado em 18/02/2009 e 18,88 m registrado em

05/05/2009, cujos dados foram fornecidos pela Companhia de Gestão de Recursos

Hídricos (COGERH). Em seguida foram realizados os cálculos da probabilidade de

falha (PF) para a condição do FS< 1,5 (valor recomendado pela Tabela 4), assim

como os índices de confiabilidade para a distribuição normal e lognormal. O fator de

segurança determinístico e o fator de segurança médio (FSmédio) para os taludes de

jusante e montante também foram calculados.

Os parâmetros de resistência e as distribuições de probabilidades

utilizadas para essas análises foram as mesmas citadas na Tabela 14.

b) Condição de esvaziamento do reservatório

Nesta condição, foram observados os níveis máximo (Hmáx) e mínimo

(Hmin) do reservatório no ano de 2009, cujos valores constantes do Anexo 4 são

respectivamente, 18,88 m registrado em 05/05/2009 e 16,03 m registrado em

31/12/2009, cujos dados foram fornecidos pela Companhia de Gestão de Recursos
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Hídricos (COGERH). Em seguida, foram realizados os cálculos da probabilidade de

falha (PF) para a condição do FS< 1,5 (valor recomendado pela Tabela 4), assim

como os índices de confiabilidade para a distribuição normal e lognormal. O fator de

segurança determinístico e o fator de segurança médio (FSmédio) para os talude de

jusante e montante também foram calculados.

Os parâmetros de resistência e as distribuições de probabilidades

utilizadas para essas análises foram as mesmas citadas na Tabela 14.

c) Condição da cheia máxima

Verificação das condições de segurança do talude de montante, quando o

sangradouro atingir a cota máxima, no caso de uma enchente e o reservatório atingir

nível de 19,7 m.

c) Condição de esvaziamento rápido (Drawdown)

Nesta condição, foi realizada uma análise do comportamento do

barramento para o caso de uma situação crítica e que ocorra a necessidade de um

esvazimento rápido do reservatório sob condição não drenada. A probabilidade de

falha foi calculada para essa situação, que configura um evento catastrófico.

No próximo capítulo, serão exibidos os resultados da metodologia aqui

proposta.
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4 RESULTADOS

4.1 Introdução

Neste capítulo trata-se da exibição dos resultados das análises de fluxo e

estabilidade de taludes, considerando os parâmetros geotécnicos do projeto da

barragem, retroanálises das condições de fluxo, análise da estabilidade do talude de

jusante, análise da máxima cheia e, por fim, análise da condição de rebaixamento

rápido; assim como as retroanálises efetuadas das condições de fluxo transiente,

bem como a análise para o caso de rebaixamento rápido.

4.2 Análise de fluxo e estabilidade de taludes para a Seção-tipo, considerando

os parâmetros geotécnicos de projeto da Barragem

A Figura 31 e a Figura 32 mostram a variação das cargas piezométricas no

corpo da barragem e no solo de fundação para uma condição de contorno de nível

máximo e mínimo do reservatório.

Figura 31: Análise de estabilidade de talude e fluxo, com as cargas piezométricas

nas posições dos piezômetros instalados na condição de nível máximo do

reservatório

Fonte: Autor, 2013.
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Figura 32: Análise de estabilidade de talude e fluxo, com as cargas piezométricas

nas posições dos piezômetros instalados na condição de nível mínimo do

reservatório

Fonte: Autor, 2013.

A Tabela 16 mostra a comparação entre os valores mínimos e máximos

calculados e os valores mínimos e máximos medidos para os quatro piezômetros

instalados na Seção 2 (tomada como referência), considerando a análise de fluxo

estacionária da Seção-tipo da barragem Olho d’Água e os parâmetros geotécnicos

do projeto executivo. Pode-se observar que os valores medidos em todos os

piezômetros são significativamente superiores aos valores previstos nas análises de

fluxo, seja para a condição de nível mínimo, ou nível máximo do reservatório. Essa

condição indica que a estrutura do barramento opera a níveis piezométricos

superiores àqueles eventualmente previstos na fase de dimensionamento e projeto.
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Tabela 16: Comparação entre as cargas piezométricas mínima e máxima calculadas

e medidas, considerando os parâmetros geotécnicos e a Seção-tipo do projeto

executivo

DISPOSTIVO

CARGAS PIEZOMÉTRICAS (m)

NÍVEL MINIMO NÍVEL MÁXIMO

CALCULADO MEDIDO CALCULADO MEDIDO

PZ 2.1.1 16,62 19,5 19,17 22,4

PZ 2.2.1 10,61 13,7 11,58 15,8

PZ 2.3.1 5,76 5,0 6,04 7,8

PZ 2.4.1 5,94 7,5 5,97 7,7

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.

Em decorrência das diferenças observadas entre as cargas medidas e

calculadas, registradas na Tabela 16, foi necessário se fazer uma retroanálise das

condições de fluxo, de forma a se obter uma distribuição de poropressões mais

próxima da realidade e uma estimativa que expresse as estabilidade do talude de

jusante.

4.3 Retroanálises das condições de fluxo e análise da estabilidade do talude de

jusante

Foi realizada retroanálise em regime transiente das condições de fluxo

para ajustar as cargas piezométricas calculadas às cargas piezométricas medidas

em campo, de forma que esses dois valores se aproximassem. As Figura 33 e

Figura 34 mostram o comportamento das cargas dos piezômetros PZ 2.1.1 e PZ

2.2.2 em relação às cargas medidas.

Na Figura 33, são mostrados as cargas medidas e calculadas, que um

comportamento bem próximo um do outro. Somente nos meses de novembro e

dezembro ocorreram variações entre as cargas. Nos demais períodos, o

comportamento da curva calculada foi equiparável à medida. No piezômetro PZ

2.2.1(Figura 34), os valores das cargas medidas tiveram comportamento

ligeiramente superior às cargas calculadas, mas com um comportamento, também,

compatível, com ligeiras oscilações entre os meses de abril e junho de 2009.
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Figura 33: Comparação das cargas piezométricas medidas e calculadas, após a

retroanálise das condições de fluxo em regime transiente – PZ 2.1.1

Fonte: Autor, 2013.

Figura 34: Comparação das cargas piezométricas medidas e calculadas, após as

retroanálises das condições de fluxo em regime transiente – PZ 2.2.1

Fonte: Autor, 2013.
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Na Tabela 17, são os parâmetros hidrálicos k, kv/kh para todos os

materiais obtidos na retroanálise, comparando com os parâmetros geotécnicos do

projeto executivo (Tabela 15), Observa-se que a permeabilidade obtida na

retroanálise para o maciço do barramento valor 4 x 103 vezes maior do que a do

projeto para uma mesma relação kv / Kh, bem como a permeabilidade do solo de

fundação, na retroanálise, valor de permeabilidade 20 vezes superior à

permeabilidadede de projeto da fundação, para uma relação kv / Kh 20 vezes menor

encontrada na retroanálise.

O dreno chaminé da barragem Olho d’Água uma permeabilidade na

retroanálise 70 vezes maior que a de projeto, para uma relação kv / kh 33 vezes

menor encontrada em relação ao projeto.

Tabela 17: Dados obtidos dos parâmetros hidráulicos com as retroanálises

efetuadas

MATERIAL k (m / s) kv / Kh

Maciço da Barragem 4,0 x 10-6 0,10

Solo de fundação – Solo 1 6,0 x 10-8 0,05

Solo de fundação – Solo 2 4,0 x 10-8 0,05

Solo de fundação – Solo 3 3,0 x 10-7 0,05

Dreno-chaminé 7,0 x 10-3 0,03

Fonte: Autor, 2013.

Quanto à análise de estabilidade do talude de jusante da Barragem Olho

d’Água foi realizado estudo para se estimar a probabilidade de falha ao longo do ano

de 2009. Essa análise teve como finalidade conhecer os períodos mais críticos

durante o ano, dando oportunidade para que os administradores de barragens

possam planejar ações de monitoramento e remediação com antecedência.

A Figura 35 apresenta uma comparação dos fatores de segurança

determinístico, médio e o fator mínimo estabelecido pela literatura técnica para os

taludes de jusante.
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Figura 35: Fatores de segurança na condição de nível máximo no talude de jusante

da barragem Olho d’Água em regime transiente.

Fonte: Autor, 2013.

Uma probabilidade de falha (PF) de 0,3% foi encontrada usando-se o

método de Fellenius na análise probabilistica, permanecendo essa mesma PF

durante todo o ano de 2009. Esse dado representa uma frequência de falha de 30

em 10.000. Foster, Fell e Spannagle (2000) relatam na Tabela 1 que a frequência

média de falhas em taludes de jusante está na ordem de 5.4 em 10.000. Portanto, a

barragem em estudo expressa uma probabilidade de falha seis vezes maior do que a

média mundial para taludes de jusante.

Uma análise realizada pelo método de Bishop Simplificado, na mesma

Seção-tipo em que foi utilizado o método de Fellenius, probablidade de falha, PF = 0

e fatores de segurança determinístico e médio superior a 1,5 (Figura 36) para o

talude de jusante do Barramento.
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Figura 36: Fatores de segurança do talude de jusante na condição de nível máximo

de água da barragem Olho d’Água em regime transiente.

Fonte: Autor, 2013.

O U.S. Corps of Engineer (Tabela 5), bem como a legislação

portuguesa citada por Almeida (2013), recomendam o fator de 1,5 como fator de

segurança mínimo para o talude de jusante. Por esta referência o talude de jusante

atende ao critério do fator de segurança mínimo pelo Método de Fellenius e Bishop

Simplificado; entretanto, o U. S. Corps of Engineer (Tabela 6) adota o critério de

nível de desempenho, o qual relaciona o índice de confiabilidade, β , com um nível

de desempenho do talude, no caso em análise como o talude de jusante registrou

índice de confiabilidade, β = 1,7 (Figura 37), o nível de desempenho situou-se na

faixa entre o desempenho pobre e insatisfatório.
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Em uma análise ao longo do ano de 2009 (Figura 38), observa-se que a
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esvazimento do reservatório, situação em que a probabilidade de que FS<1,5

decresce em virtude do fim do período das chuvas. Mesmo nesse período, FS

registra um decréscimo suave até o final do ano.

Figura 37: Análise probabilística da Seção – tipo - condição de nível máximo do

reservatório em regime transiente pelo método de Bishop Simplificado.

Fonte: Autor, 2013.

Figura 38: Cálculo da probabilidade para FS< 1,5 para o talude de jusante da

barragem Olho d’Água.

Fonte: Autor, 2013.
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O índice de confiabilidade (Reliability Index-RI), segundo Duncan e

Wright (2005), possibilita uma avaliação do nível de risco de ruptura do talude. A

Figura 39 representa os valores encontrados desse índice, avaliados durante todo o

ano de 2009 na barragem Olho d’Água. Observa-se que os valores, tanto para o RI

– normal como para o RI – lognormal, expressaram valores distintos.

Figura 39: Comportamento do índice de confiabilidade da barragem Olho d’Água

pelo Método de Fellenius.

Fonte: Autor, 2013.

A probabilidade de ruptura foi então avaliada, se adotando a distribuição

lognormal para FS, baseando-se no resultado da Figura 40, pois os fatores de

segurança calculados se ajustaram melhor à distribuição lognormal.
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Figura 40: Distribuição de probabilidade do Fator de Segurança

Fonte: Autor, 2013.

Para um valor de coeficiente de confiabilidade (RI=1,7), encontrado para o

talude de jusante da barragem, o U. S. Corps of Engineer (Tabela 6) configura esse

índice como um nível de desempenho insatisfatório, com uma probabilidade de

falha, PF, aproximada de 6,68%.

De acordo com Duncan e Wright (2005), os taludes projetados de acordo

com as práticas convencionais possuem probabilidade de falha 1%, entretanto, os

autores alertam para o fato de que o que definirá a probabilidade de falha são as

consequências dessa falha, levando em conta tanto aspectos humanitários como

econômicos.

Figura 41: Rede de fluxo e a superfície de ruptura para a situação mais desfavorável

Fonte: Autor, 2013.
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A rede fluxo e a superfície potencial de ruptura para a situação mais

desfavorável é representada na Figura 41. Essa condição ocorre, verificando os

dados gerados na simulação númerica, a 167 dias do ínicio do ano de 2009.

Observa-se que apesar de os fatores de segurança indicarem valores

superiores a 1,5 no regime transiente, os valores do índice de confiabilidade, β,

mostraram durante todo o ano de 2009, valores inferiores 2. Isto caracteriza um nível

de desempenho do barramento entre pobre e insatisfatório, de acordo com a

classificação de nível de desempenho do U.S Corps of Engineers (Tabela 6).

4.4 Análise da máxima cheia

Para realização da análise da cheia máxima foi consultado o projeto

executivo – relatório geral da Barragem Olho d’Água (SRH, 1988) para verificar a

cota máxima do sangradouro em uma situação de cheia. Após essa análise

estabeleceu-se um nível de água de 19,7m, como nível máximo do reservatório para

uma ocorrência de enchente. Sendo feita a análise na condição transiente, de

acordo com Figura 42.

Figura 42: Fator de segurança e índice de confiabilidade para a Seção-tipo na

condição de cheia máxima do reservatório pelo Método de Fellenius

Fonte: Autor, 2013.
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Nessa condição, a análise determinística calculou um Fator de

Segurança, FS = 1,724 e a análise probabilística um Fator de Segurança médio,

FSmédio = 1,856, bem como uma probabilidade de falha, PF = 0,100 %. O índice de

confiabilidade, β, tanto para o RI – normal quanto para o RI – lognormal, registrou

índices abaixo de 2,0. Conforme o U.S. Corps of Engineers (Tabela 6), um índice de

confiabilidade menor do que 2,0 configura uma situação insatisfatória para a

barragem avaliada.

Conforme Yen (1987, apud VIEIRA, 2005), esse índice funciona como um

fator de segurança; quanto menor, menor será a confiabilidade do sistema. Por esse

motivo El-Ramly (2001) e Duncan e Wright (2005) sugerem que em um processo de

análise de decisão, o cálculo da estabilidade de talude determinístico não deve ser

analisado isoladamente, mas há que considerar a análise probabilistica, também.

Segundo os autores, quando as duas informações são confrontadas, uma análise

complementa a outra, e o julgamento dos projetistas nesse caso proporciona um

projeto mais adequado de estabilidade de talude.

4.5 Análise do rebaixamento rápido

Conforme Almeida (2013), a ocorrência do rebaixamento rápido é, ao

longo do tempo identificado como uma das situações mais críticas para a

estabilidade de montante de uma barragem de terra. O efeito que uma alteração do

nível de água do reservatório provoca em uma barragem de terra é fundamental

para compreender este fenômeno. A dissipação das pressões intersticiais no solo do

maciço reveste-se de suma importância. Caso essa dissipação não venha a ocorrer

durante o rebaixamento do nível da água do reservatório, o esvaziamento é

denominado como rápido ou brusco.

Esta análise de rebaixamento rápido foi realizada para simular o

rebaixamento do reservatório em um período de 30 dias, tendo como parâmetros de

resistência do solo os mesmos obtidos na retroanálise. Foi adotado, como nível

inicial do reservatório, o nível de 19,7 m e como nível final 6,5 m, e avaliado o fator

de segurança, o índice de confiabilidade e a probabilidade de falha da Barragem

Olho d’Água durante esse período.

A Figura 43 mostra a superfície de ruptura do talude de montante e a

probabilidade de falha (PF) com o tempo, supondo a ocorrência de um
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rebaixamento do reservatório. Observa-se a superfície de ruptura de base nesta

condição, após decorridos 24 dias de rebaixamento a uma velocidade de 44 cm /

dia.

A análise da probabilidade de falha do talude de montante nesta

condição, varia de zero no primeiro dia a 33,00 % e o índice de confiabilidade, β, em

todo o período avaliado, permanece abaixo da unidade, o que caracteriza, de acordo

com o U.S. Corps of Engineer (Tabela 6), uma condição perigosa, crítica, que pode

provocar o rompimento do talude de montante do barramento.

Figura 43: Superfície de ruptura calculada para a Seção-tipo na condição de

esvaziamento rápido do reservatório pelo Método de Bishop Simplificado

Fonte: Autor, 2013.

O comportamento do fator de segurança determinístico, pelo método de

Bishop e Spencer, ao longo de 30 dias de rebaixamento (Figura 44), mostra que,

após o décimo quinto dia de esvaziamento, o fator de segurança (FS) do talude de

montante torna-se crítico.
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Figura 44: Fator de segurança do talude de montante durante 30 dias de

esvaziamento rápido da barragem Olho d’Água

Fonte: Autor, 2013.

Sandroni (2006) exprime que os escorregamentos perante rebaixamento

rápido, embora críticos, não colocam a barragem sob risco imediato, em razão de o

nível de água do reservatório ficar abaixo do coroamento.

O conhecimento do nível de rebaixamento adequado para uma barragem

pode ser simulado, uma vez conhecidos os parâmetros hidráulicos do maciço e

fundação. Neste trabalho, foi realizada a retroanálise desses parâmetros e simulada,

primeiramente, uma condição crítica de rebaixamento de 44 cm/dia, contados a

partir do início do ano, conforme se pode observar na Figura 45, utilizando três

métodos de cálculo, Fellenius, Bishop Simplificado e Morgenstern-Price, A

probabilidade de falha apresenta uma percentagem elevada, após nove dias de

rebaixamento com essa velocidade, indicando que essa velocidade é crítica,

necessitando de ações emergenciais, no caso de uma situação desse tipo.
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Figura 45: Probabilidade de Falha (PF) do talude de montante em caso de

esvaziamento rápido com velocidade de rebaixamento de 44 cm/dia.

.
Fonte: Autor, 2013.

Sherard (1953 apud SANDRONI, 2006) estudou 12 casos com ruptura

em decorrência de rebaixamento rápido e concluiu que os acidentes ocorrem

geralmente durante as variações do nível do reservatório entre o nível máximo e a

meia-altura da barragem, a uma velocidade entre 9 e 15 cm / dia; aponta também

que esses escorregamentos costumam ser profundos e estão relacionados a

fundações de baixa resistência.

Sandroni (2006) comenta o caso de escorregamento superficial ocorrido

na barragem de Banabuiú, no Ceará, em que a capa do rip-rap deslizou em uma

área em que a compactação era deficiente.

A condição de velocidade de 15 cm/dia foi simulada para a barragem

Olho d’Água, na Figura 46 e foi observado que a probabilidade de falha do talude de

montante se eleva-se a 3% pelo Método de Bishop, a 2,76% por Morgenstern-Price

e 1,10% por Fellenius, após 65 dias de rebaixamento do reservatório a esta

velocidade. Essa diferença a menor do valor de Fellenius, segundo Whitman et al.

(1967 apud MASSAD, 2010) pode ser explicada pelo fato de o Método de Fellenius
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desconsiderar as forças resultantes das poropressões atuantes nas faces entre

lamelas.

Os fatores de segurança médio se ajustam a distribuição lognormal,

mostrando índice de confiabilidade menor do que 1,00. Isto caracteriza uma

condição perigosa, segundo o U.S. Corps of Engineer (Tabela 6).

Figura 46: Probabilidade de falha (PF) do talude de montante, em caso de

esvaziamento rápido da barragem Olho d’Água, a uma velocidade de rebaixamento

do nível de água do reservatório de 15 cm/dia

Fonte: Autor, 2013.

As superfícies de ruptura para a condição de rebaixamento rápido, após

65 dias, bem como as análises probabilísticas realizadas utilizando os Métodos de

Fellenius, Bishop Simplificado e Morgenstern-Price são vistas nas Figura 47, Figura

48 e Figura 49.

Observa-se que, por esse procedimento, é possível estabelecer uma

velocidade de rebaixamento rápido associada a uma probabilidade de falha do

talude de montante. Referidas velocidades críticas, conforme esse procedimento,
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Segurança da Barragem e no Plano de Ação de Emergência (PAE). Citados planos

constam, respectivamente, no art. 8o , inciso V e art. 12, inciso VII da Lei No 12.334 /

2010.

Figura 47: Superfície de ruptura pelo Método de Fellenius para a condição de

rebaixamento rápido após 65 dias e com velocidade de rebaixamento de 15 cm/dia

Fonte: Autor, 2013.

Figura 48: Superfície de ruptura pelo método de Bishop Simplificado para a condição

de rebaixamento rápido, após 65 dias e com velocidade de rebaixamento de 15

cm/dia

Fonte: Autor, 2013.
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Figura 49: Superfície de ruptura pelo método de Morgenstern-Price para a condição

de rebaixamento rápido, após 65 dias e com velocidade de rebaixamento de 15

cm/dia

Fonte: Autor, 2013.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS

Este capítulo tem por objetivo as conclusões finais, deduzidas das

análises realizadas nos capítulos anteriores sobre o risco geotécnico e análise de

estabilidade de taludes em barragens de terra. Por fim, são sugestões para

pesquisas futuras, necessárias para a complementação dos estudos neste trabalho.

5.1 Conclusões

A ocorrência de vários eventos citados ao longo deste trabalho mostram

que as falhas em barragens é um risco em potencial, que pode comprometer a

integridade física do barramento e causar acidentes com prejuízos econômicos e à

vida humana. Dessa forma, uma análise mais apurada mediante os conceitos de

confiabilidade mostrados neste trabalho, que tem como foco a análise dos

problemas que envolvem a estabilidade de taludes em barragens de terra, deve ser

realizada.

Concluí-se que as incertezas nos dados de projeto dos parâmetros

geotécnicos do solo podem influênciar na incerteza do fator de segurança e que os

errros sistemáticos e a dispersão das amostras são as principais causas de

incertezas.

Um bom plano de ensaios dos solos, com adequado número de amostras

que irão compor o maciço do barramento, pode contribuir para a redução das

incertezas no projeto, bem como proporcionar análises de fluxo e estabilidade de

taludes com menor índice de probabilidade de falha.

A análise probabilística, em conjunto com a análise determinística, pode

contribuir na análise das condições de segurança dos taludes de barragens, de

maneira a tornar mais evidentes os riscos envolvidos, os quais podem comprometer

a estabilidade de taludes em barragens de terra.

A análise probabilística na estabilidade de taludes pode ser implementada

na prática geotécnica com relativa facilidade, visto que programas computacionais

existem no mercado para implementação dessa metodologia, com base na

simulação de Monte Carlo, requerendo somente conhecimentos fundamentais de

Estatística e Teoria da Probabilidade.
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Os resultados das análises probabilísticas expõem a limitação do fator de

segurança. Análises realizadas registraram elevados fatores de segurança, mas um

índice de confiabilidade insatisfatório ou perigoso, segundo critério do índice de

confiabilidade relacionado a um nível de desempenho do talude do U. S. Corps of

Engineer. Esta inconsistência está relacionada à desconsideração das incertezas

dos parâmetros geotécnicos nas análises convencionais de estabilidade de taludes.

Assim, o fator de segurança proporciona um falso senso de segurança, quando

analisado isoladamente. Portanto, ele não é um indicador suficiente para concluir

pela segurança do talude.

A simulação de Monte Carlo é uma eficiente maneira de tratar problemas

envolvendo a análise probabilística de estabilidade de taludes. Sendo adotado na

Geotecnia para simular a flutuação aleatória dos parâmetros geotécnicos.

As principais causas de falhas em barragens de terra são: galgamento,

defeitos na fundação, entubamento e percolação, sendo que defeitos na fundação

incluem recalques e instabilidade de taludes. As falhas em talude de barragem e

recalques estão incluídos na causa de falha especificada como defeitos na

fundação. Levantamento de dados realizado neste trabalho registram que a

frequência de falha do talude de jusante em barragens de terra é três vezes maior

nos primeiros cinco anos, sendo a frequência de falhas em taludes de montante de

2%, a frequência de falhas no talude de jusante é de cinco vezes maior.

Quanto à barragem analisada, os resultados obtidos nas análises de fluxo e

estabilidade de taludes mostram que:

 as condições de fluxo e de poropressões atuantes na barragem Olho

d’Água são significativamente diferentes, e mais críticas do que

aquelas previstas, considerando os parâmetros geotécnicos de fluxo

dos materiais no Projeto Executivo da barragem Olho d’Água;

 as cargas piezométricas medidas nas seções instrumentadas são

superiores àquelas estimadas utilizando-se as informações da

estrutura da barragem Olho d’Água no Projeto Executivo desta

barragem, o que leva a uma condição de operação crítica, em relação

ao comportamento desejado para a barragem;

 levando-se em consideração as informações existentes no projeto

executivo a respeito das propriedades dos materiais e as informações
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sobre a configuração final da seção transversal da Barragem, observa-

se que as condições de segurança, medidas da estimativa de um fator

de segurança para o talude de jusante seria satisfatória;

 levando-se em consideração as condições de fluxo reais existentes na

barragem, e a utilização dos parâmetros geotécnicos referentes à

resistência ao cisalhamento dos materiais constituintes da barragem

Olho d’Água (considerando que foram seguidas as orientações do

Projeto Executivo), observa-se que os fatores de segurança atendem

ao valor mínimo exigido;

 considerando-se as incertezas discutidas anteriormente, as condições

de fluxo existentes e a redução dos parâmetros geotécnicos dos

materiais constituintes do maciço e do solo de fundação da barragem,

observa-se que os fatores de segurança determinísticos são inferiores

ao valor mínimo desejado (1,5) para uma barragem em operação,

indicando que a barragem Olho d’Água opera sob condições de

segurança não recomendáveis; e

 a inexistência do Relatório “As Built” prejudicou de forma significativa a

avaliação das condições de segurança da barragem Olho d’Água,

razão pela qual foram utilizados os fatores de segurança nos

parâmetros de resistência ao cisalhamento utilizados nas análises de

estabilidade de taludes.

Proposta da metodologia sugerida para avaliação do risco de ruptura em

barragens instrumentadas:

a) realizar análises fluxo e estabilidade de talude com os dados de

ensaios de projeto;

b) coletar medições das barragens instrumentadas, avaliar o histórico das

medições realizadas, conferir as consistência das medições;

c) realizar retroanálise das condições de fluxo, obtendo os parâmetros

hidráulicos com base nas cargas piezométricas medidas em campo;

d) comparar os parâmetros de projeto com os obtidos nas retroanálises;

e) caso registre diferenças, realizar análise das condições de segurança

do talude do barramento com base nos parâmetros obtidos na

retroanálise para todo o ano;



110

f) fazer análise de estabilidade para a condição de cheia máxima;

g) fazer análise de estabilidade para a condição de esvaziamento rápido

nas barragens instrumentadas em operação, com base em medidas

piezométricas do maciço e solo de fundação (retroanálise das

condições de fluxo reais), definindo as velocidades críticas de

rebaixamento do reservatório com as devidas probabilidades de falha

do talude de montante em função do tempo de rebaixamento. Incluir

esses dados no Plano de Segurança da Barragem e no Plano de

Ação de Emergência (PAE).

h) estabelecer cronograma para essa avaliação conforme a

potencialidade de risco à população no entorno e ao dano econômico

e ambiental.

i) treinar os administradores da Barragem para essas condições,

prevendo medidas de remediação imediatas para as condições de

risco identificadas.

5.2 Sugestões para pesquisas futuras

Como sugestões para pesquisas futuras, em complementação aos

estudos iniciados com este trabalho, pode-se sugerir:

 realização de análises similares para as barragens que apresentarem

histórico de problemas e incertezas quanto ao projeto de execução;

 para as barragens em cujo projeto haja incertezas quanto aos

parâmetros geotécnicos, realizar pesquisas e ensaios de solo para análise

das condições de segurança dessas barragens;

 identificar, para cada tipo de solo de determinada região, quais as

distribuições de probabilidade mais adequadas para análise de probabilidade

de falha;

 utilizar lógica Fuzzi para identificação de cargas piezométricas críticas

em talude de barragens;

 realizar análise elastoplástica com instrumentação (inclinômetros,

marcos superficiais) para avaliação de deslocamentos no barramento;
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 utilizar de outras formas de avaliação de risco em barragens, como

árvore de eventos, FMEA – Análise dos efeitos dos modos de falha/ruptura; e

 Estudo sobre a quantidade de ensaios necessários para se levar o

comportamento de uma barragem a um nível de desempenho aceitável.
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ANEXO 1: Perfil Geológico-Geotécnico e Locação das Sondagens segundo

Projeto Executivo da Barragem Olho d’Água
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ANEXO 2: Resultados dos Ensaios de Caracterização Realizados nas Amostras

Coletadas no Talude de Jusante em Abril de 2013
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ANALISE GRANULOMETRICA POR SEDIMENTAÇÃO LINHA 01

INTERESSADO: AMOSTRA: DATA 30/10/2012

UMIDADE DA SEDIMENTACAO RESUMO DA SEDIMENTAÇÃO ( % )

CAPSULA No. 56 PEDREGULHO ACIMA DE 4,8 mm 8

PESO BRUTO UMIDO(g) 44,19 AREIA GROSSA 4,8 - 2,00 mm 6

PESO BRUTO SECO(g) 43,78 AREIA MÉDIA 2,00 - 0,42 mm 28

PESO DA CAPSULA(g) 12,82 AREIA FINA 0,42 - 0,074 mm 29

PESO DA AGUA(g) 0,41 SILTE 0,074 - 0,005 mm 14

PESO DO SOLO SECO(g) 30,96 ARGILA ABAIXO DE 0,005 mm 15

UMIDADE(%) 1,32 ARGILA COLOIDAL ABAIXO DE 0,001 mm xxx

AMOSTRA SECA

PESO(g) PESO(g) % PASSA

AM.TOTAL AM.PARC. POLEG. mm RETIDO PASSA AM. TOTAL

CAPSULA No. 1 2 2" 50.80 0,00 988,74 100

PESO SOLO UMIDO(g) 1000,00 100,00 1 1/2" 38.10 0,00 988,74 100

PESO PEDREG.(g) 138,2 1" 25.40 0,00 988,74 100

P.S.MIUDO UMIDO(g) 861,8 - 3/4" 19.10 21,00 967,74 98

P.S. MIUDO SECO(g) 850,54 - 1/2" 12.27 12,10 955,64 97

P. AMOSTRA SECA(g) 988,74 98,69 3/8" 9.52 4,90 950,74 96

CTE. DO FATOR K - 1,400 No. 4 4.76 45,30 905,44 92
2,65 No. 10 2.00 54,90 850,54 86

PENEIRA PESO(g) PESO(g) % PASSA

POLEGADA mm RETIDO PASSA AM. TOTAL

No. 16 1.19 8,04 90,65 79

No. 30 0.590 16,86 73,79 64

No. 40 0.420 6,83 66,96 58

No. 50 0.297 9,03 57,93 50

No. 100 0.149 15,01 42,92 37

No. 200 0.075 9,80 33,12 29

DENSIMETRO No.: 1 PROVETA No.: 1

TEMPO LEITURA TEMPERAT. CORREC. LEITURA ALT. DE LEIT. "d" DOS % <d AM.

DECORRIDO (L) (o C) MEIO CORRIGIDA QUEDA COR. GRAOS TOTAL(Q)

s DISPERSOR (cm) FINAL (mm)

30 18,00 28,00 1,62 16,38 14,89 17,58 0,0672 25

60 17,00 28,00 1,62 15,38 15,06 16,58 0,0478 23

120 15,00 28,00 1,62 13,38 15,41 14,58 0,0342 20

240 14,00 28,00 1,62 12,38 14,66 13,58 0,0236 19

460 14,00 28,00 1,62 12,38 14,66 13,58 0,0170 19

900 13,00 28,00 1,62 11,38 14,84 12,58 0,0122 18

1800 12,00 28,00 1,62 10,38 15,01 11,58 0,0087 16

3600 12,00 28,00 1,62 10,38 15,01 11,58 0,0062 16

7200 11,00 28,00 1,62 9,38 15,18 10,58 0,0044 15

14400 10,00 28,00 1,62 8,38 15,36 9,58 0,0031 13

28800 9,00 28,00 1,62 7,38 15,53 8,58 0,0022 12

86400 9,00 28,00 1,62 7,38 15,53 8,58 0,0013 12
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PENEIRAMENTO DO SOLO GRAUDO

Com dispersor e Com defloculante

DENSIDADE A 20
O

C
PENEIRAMENTO DO SOLO MIUDO

PENEIRA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

P
E

R
C

E
N

T
A

G
E

M
Q

U
E

P
A

S
S

A
(%

)

DIÂMETRO DOS GRÃOS (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA



121

Tabela 18: Ensaio de Amostra do Talude de Jusante (Umidade Linha 01)

Método da Estufa – Umidade Natural Linha 01

Cápsula - No 56

Peso Bruto Úmido (g) 44,19

Peso Bruto Seco (g) 43,78

Peso da Cápsula (g) 12,82

Peso da Água (g) 0,41

Peso do Solo Seco (g) 30,96

Umidade (%) 1,3

Tabela 19: Ensaio de Amostra do Talude de Jusante (Limite de Liquidez Linha 01)

Linha 01

Golpes No 33 21 16

Cap. No 107 16 64

Peso Bruto Úmido (g) 22,01 25,98 24,11

Peso Bruto Seco (g) 18,47 21,47 19,89

Peso da Cápsula (g) 6,28 6,12 6,32

Peso da água (g) 3,54 4,51 4,22

Peso Solo Seco (g) 12,19 15,35 13,57

Umidade % 29,04 29,38 31,10

Resultado Médio 29,84 %
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ANALISE GRANULOMETRICA POR SEDIMENTAÇÃO LINHA 02

INTERESSADO: AMOSTRA: DATA 30/10/2012

UMIDADE DA SEDIMENTACAO RESUMO DA SEDIMENTAÇÃO ( % )

CAPSULA No. 57 PEDREGULHO ACIMA DE 4,8 mm 14

PESO BRUTO UMIDO(g) 51,57 AREIA GROSSA 4,8 - 2,00 mm 6

PESO BRUTO SECO(g) 51,14 AREIA MÉDIA 2,00 - 0,42 mm 20

PESO DA CAPSULA(g) 12,56 AREIA FINA 0,42 - 0,074 mm 22

PESO DA AGUA(g) 0,43 SILTE 0,074 - 0,005 mm 18

PESO DO SOLO SECO(g) 38,58 ARGILA ABAIXO DE 0,005 mm 20

UMIDADE(%) 1,11 ARGILA COLOIDAL ABAIXO DE 0,001 mm xxx

AMOSTRA SECA

PESO(g) PESO(g) % PASSA

AM.TOTAL AM.PARC. POLEG. mm RETIDO PASSA AM. TOTAL

CAPSULA No. 1 2 2" 50.80 0,00 991,24 100

PESO SOLO UMIDO(g) 1000,00 100,00 1 1/2" 38.10 0,00 991,24 100

PESO PEDREG.(g) 205,1 1" 25.40 0,00 991,24 100

P.S.MIUDO UMIDO(g) 794,9 - 3/4" 19.10 38,60 952,64 96

P.S. MIUDO SECO(g) 786,14 - 1/2" 12.27 16,30 936,34 94

P. AMOSTRA SECA(g) 991,24 98,90 3/8" 9.52 22,00 914,34 92

CTE. DO FATOR K - 1,288 No. 4 4.76 64,00 850,34 86
2,65 No. 10 2.00 64,20 786,14 79

PENEIRA PESO(g) PESO(g) % PASSA

POLEGADA mm RETIDO PASSA AM. TOTAL

No. 16 1.19 7,61 91,29 73

No. 30 0.590 11,42 79,87 64

No. 40 0.420 5,40 74,47 60

No. 50 0.297 7,46 67,01 54

No. 100 0.149 12,42 54,59 44

No. 200 0.075 7,56 47,03 38

DENSIMETRO No.: 1 PROVETA No.: 1

TEMPO LEITURA TEMPERAT. CORREC. LEITURA ALT. DE LEIT. "d" DOS % <d AM.

DECORRIDO (L) (o C) MEIO CORRIGIDA QUEDA COR. GRAOS TOTAL(Q)

s DISPERSOR (cm) FINAL (mm)

30 24,00 28,00 1,62 22,38 13,85 23,58 0,0648 30

60 23,00 28,00 1,62 21,38 14,02 22,58 0,0461 29

120 22,00 28,00 1,62 20,38 14,19 21,58 0,0328 28

240 21,00 28,00 1,62 19,38 13,45 20,58 0,0226 27

460 20,00 28,00 1,62 18,38 13,63 19,58 0,0164 25

900 19,00 28,00 1,62 17,38 13,80 18,58 0,0118 24

1800 18,00 28,00 1,62 16,38 13,97 17,58 0,0084 23

3600 18,00 28,00 1,62 16,38 13,97 17,58 0,0059 23

7200 16,00 28,00 1,62 14,38 14,32 15,58 0,0043 20

14400 15,00 28,00 1,62 13,38 14,49 14,58 0,0030 19

28800 14,00 28,00 1,62 12,38 14,66 13,58 0,0022 17

86400 14,00 28,00 1,62 12,38 14,66 13,58 0,0012 17
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Tabela 20: Ensaio de Amostra do Talude de Jusante (Umidade Linha 02)

Método da Estufa – Umidade Natural Linha 02

Cápsula - No 57

Peso Bruto Úmido (g) 51,57

Peso Bruto Seco (g) 51,14

Peso da Cápsula (g) 12,56

Peso da Água (g) 0,43

Peso do Solo Seco (g) 38,58

Umidade (%) 1,1

Tabela 21: Ensaio de Amostra do Talude de Jusante (Limite Liquidez Linha 02)

Limite de Liquidez – Linha 02

Golpes No 36 26 18 9

Cap. No 17 69 101 68

Peso Bruto Úmido (g) 19,81 19,35 17,11 16,13

Peso Bruto Seco (g) 17,06 16,57 14,5 13,74

Peso da Cápsula (g) 6,58 6,3 5,42 6,08

Peso da água (g) 2,75 2,78 2,61 2,39

Peso Solo Seco (g) 10,48 10,27 9,08 7,66

Umidade % 26,24 27,07 28,74 31,20

Média 28,31 %

Tabela 22: Ensaio de Amostra do Talude de Jusante (Limite Plasticidade – Linha 02)

Limite de Plasticidade - Linha 02

Cap. No 85 116 105

Peso Bruto Úmido (g) 8,26 8,22 8,34

Peso Bruto Seco (g) 8,01 7,95 8,05

Peso da Cápsula (g) 6,62 6,57 6,68

Peso da água (g) 0,25 0,27 0,29

Peso Solo Seco (g) 1,39 1,38 1,37

Umidade % 17,99 19,57 21,17

Resultado Médio 19,57 %
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ANEXO 3: Variação das cargas piezométricas dos níveis de água no interior da

barragem e do nível de água do reservatório com o tempo
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Figura 50: Cargas piezométricas do piezômetro (PZ 2.1.1) e nível de água (NR) de

água no interior da Barragem, referente aos anos de 2008 a 2012

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013

Figura 51: Cargas piezométricas do piezômetro (PZ 2.2.1) e nível de água (NR) de

água no interior da Barragem, referente aos anos de 2008 a 2012

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.
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Figura 52: Cargas piezométricas do piezômetro (PZ 2.3.1) e nível de água (NR) de

água no interior da Barragem, referente aos anos de 2008 a 2012

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.

Figura 53: Cargas piezométricas do piezômetro (PZ 2.4.1) e nível de água (NR) de

água no interior da Barragem, referente aos anos de 2008 a 2012.

Fonte: Dantas Neto e Carneiro, 2013.
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ANEXO 4: Informações obtidas nos piezômetros e medidores de nível de água,

entre 02/01/2009 e 31/12/2009, levantadas junto à COGERH



22020

128

Tabela 23: : Níveis nos piezômetros (PZ 2.1.1,PZ 2.2.1,PZ 2.3.1 e PZ 2.4.1) e medidores de nível de água obtidos jan a dez 2009


