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RESUMO 

 

A importância do comportamento de solos não saturados tem sido reconhecida no âmbito da 
mecânica dos solos, de forma que, nas últimas décadas a geotecnia tem evoluído muito no 
sentido de compreender-se o comportamento dos solos com o objetivo de melhoria e 
aperfeiçoamento dos projetos de engenharia. Uma das particularidades dos solos não 
saturados consiste no acréscimo de tensões internas devido ao fenômeno da sucção. Este 
acréscimo de tensões tem influência comprovada em muitas características do solo como na 
sua permeabilidade, compressibilidade, resistência ao cisalhamento, etc., porém muitos 
estudos realizados atualmente utilizam os conceitos da mecânica dos solos tradicional, não 
levando em consideração o comportamento dos solos não saturados, dentre eles estão as 
análises de estabilidade em barragens de terra. Este trabalho tem como principal meta avaliar 
a influência da não saturação dos solos em análises de estabilidade de taludes em barragens de 
terra durante o enchimento. Para este fim, foi realizado um estudo de fluxo e estabilidade na 
Barragem Pesqueiro-CE. Para a determinação dos parâmetros geotécnicos do maciço, foram 
obtidas amostras deformadas e indeformadas para a realização de ensaios de caracterização, 
compactação, permeabilidade e cisalhamento direto. Também foram realizados ensaios para a 
determinação da curva característica do solo por meio do método do papel-filtro. A partir dos 
resultados dos ensaios geotécnicos, foram feitos simulações transientes para um período de 60 
(sessenta meses) de operação da barragem Pesqueiro. Pelas simulações de fluxo, foi possível 
conhecer as condições de fluxo durante o período analisado. Com base nos resultados do 
estudo de percolação transiente, foram realizadas análises de estabilidade no talude de jusante 
para o período de enchimento do reservatório. As simulações de estabilidade foram feitas por 
duas metodologias: levando em consideração a sucção presente no maciço e outra baseada na 
metodologia tradicional. Nos resultados obtidos foi constatada a influência na estabilidade de 
talude ao considerar a sucção, visualizando uma redução no fator de segurança conforme 
ocorre o avanço da frente de saturação. Também foi constatado que nos resultados em que foi 
considerada a sucção nas análises de estabilidade, os valores dos fatores de segurança foram 
mais elevados que os apresentados pela metodologia tradicional, constatando o 
conservadorismo da metodologia tradicional. 
 
Palavras Chave: Solos Não Saturados, Barragem, Sucção Mátrica 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The importance of the behavior of unsaturated soils has been recognized in the context of soil 
mechanics, in recent decades has developed the geotechnical engineering to understand is the 
behavior of soils, with the objective of improvement of projects. One of the particularities of 
unsaturated soils is the increase of internal stresses with the phenomenon of suction. This 
increase in tensions influences on many soil characteristics such as its permeability, 
compressibility, shear strength, etc., But many studies use the concepts of traditional soil 
mechanics, not considering the behavior of unsaturated soils, among them are the analysis of 
stability in dams of earth. This work has as main objective to evaluate the influence of 
unsaturated soils in the analysis of stability of earth dams during the filling. For this, we 
present a study of flow and stability in the Pesqueiro dam. For the determination of 
geotechnical parameters, were obtained and sample of soil for tests of characterization, 
compaction, permeability and direct shear. Were also tested to determine the curve of the 
ground by means of the method of filter paper. From the results of geotechnical tests, transient 
simulations were made for a period of 60(sixty months) of operation of the Pesqueiro. For the 
flow simulations, it was possible to know the flow conditions during the analysis period. 
Based on the results of the transient percolation, tests were carried out on slope stability in the 
downstream for the period of filling the tank. The simulations of stability were made by two 
methods: taking into account the suction in the mass and another based on traditional 
methodology. The results was observed the influence the stability of the slope when consider 
suction, verifying a reduction in factor of safety as is the advance of the front of saturation. It 
was also noted that the results in that the suction was considered in the analysis of stability, 
the values of the factors of safety were higher than those presented by the traditional method, 
noting the conservatism of traditional methodology. 

 

Keywords: unsaturated soils, Dam, Sucção Matrice 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Generalidades e Motivação do Trabalho 

O comportamento dos solos não saturados sempre foi reconhecido no âmbito da 

Geotecnia desde seu estabelecimento como ramo do conhecimento dentro da engenharia. 

Porém, os princípios da mecânica dos solos clássica, usualmente praticada, não foram 

desenvolvidos levando em conta os efeitos dos solos não saturados. Segundo Fredlund (1993), 

uma das razões disto deve-se provavelmente ao clima temperado dos países em que foram 

desenvolvidas estas teorias, que a presença de formações de solos saturados é predominante. 

Outra razão a qual pode ter influenciado no desenvolvimento da mecânica dos solos não 

saturados é que o comportamento do solo em seu estado saturado tende a ser mais crítico 

numa diversidade de situações. 

Nos últimos anos, a Geotecnia tem-se caracterizado pelos esforços no sentido de 

compreender o comportamento dos solos não saturados, com o intuito de melhorar e 

aperfeiçoar projetos e construções, pois a não consideração do comportamento dos solos não 

saturados tende a onerar os projetos, deixando de considerar uma grande parcela de 

resistência e a diminuição das deformações nos maciços ocasionada pela atuação da sucção 

mátrica nos solos. 

De acordo com Oliveira (2004), diversas estruturas de engenharia têm sido 

construídas sobre solos não saturados, tais como, estradas, muros de contenção, barragens, 

fundações de edifícios, aterros compactados etc., e muitos problemas têm surgido em diversas 

partes do mundo sobre estes tipos de obras devido a esse fato. 

Os problemas gerados por estes tipos de solo devem ser minimizados, sendo isto 

possível somente através do estudo das diversas propriedades geotécnicas dos solos como 

resistência, permeabilidade e deformabilidade no seu estado parcialmente saturado. Isto faz 

com que a mecânica dos solos não saturados possa se tornar uma ferramenta importante a ser 

utilizada em projetos de engenharia geotécnica. 

Com a finalidade de se obter respostas sobre a influência das propriedades dos solos 

não saturados no comportamento de obras geotécnicas, este estudo consistiu em analisar o 

comportamento de uma barragem de terra durante o primeiro enchimento, levando-se em 

consideração a variação da sucção mátrica e sua influência nas propriedades geotécnicas dos 

solos. Para este fim, foram realizados ensaios de laboratório para a determinação de 
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parâmetros geotécnicos e modelagens computacionais para a definição das condições de fluxo 

e análises de estabilidades de taludes.  

É importante destacar que esta pesquisa contou com apoio do Laboratório de 

Mecânica dos Solos da Universidade de Fortaleza, no qual disponibilizou equipamentos para 

a realização de ensaios especiais (ensaio do papel-filtro; ensaio de cisalhamento direto). Este 

estudo também contou com apoio financeiro da FINEP através do projeto SEGUINDAM. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral é o estudo dos efeitos dos conceitos da mecânica dos solos não 

saturados na estabilidade de talude no maciço de uma barragem de terra durante o período de 

enchimento. E para a realização destes estudos, têm-se como objetivos específicos: 

• Obtenção dos parâmetros geotécnicos de caracterização, permeabilidade e de resistência ao 

cisalhamento do solo da Barragem Pesqueiro; 

• Determinação das condições de fluxo da barragem durante o período de enchimento e 

operação, executados através de modelos computacionais; 

• Determinação a estabilidade da barragem por métodos tradicionais de solos saturados, e por 

métodos que levam em conta a influência da sucção mátrica na resistência ao cisalhamento do 

maciço;  

• Comparação dos resultados de análises de estabilidade baseados nos conceitos tradicionais 

de solos saturados com análises realizadas baseadas nos conceitos da mecânica dos solos não 

saturados; 

 

1.3 Metodologia 

A metodologia a ser empregada para o desenvolvimento desta pesquisa constou das 

seguintes etapas e atividades: 

• Revisão bibliográfica do tema proposto, com o estudo do estado de tensões, resistência ao 

cisalhamento e percolação seguindo os conceitos da mecânica dos solos não saturados; estudo 

das metodologias de análise de estabilidade, análises de percolação em barragens de terra; 

estudo de ensaios específicos para a obtenção de parâmetros pertinentes ao tema; 
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• Levantamento de informações sobre o projeto da Barragem Pesqueiro (seção transversal 

máxima, ensaios de campo, ensaios de laboratório, parâmetros de caracterização, 

compactação, resistência e permeabilidade do solo); junto à Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará - COGERH; 

• Obtenção de amostras deformadas de solos provenientes das jazidas de empréstimo da 

Barragem Pesqueiro para a realização de ensaios de laboratório; e obtenção de amostras 

indeformadas, extraídas do maciço da Barragem Pesqueiro para a realização de ensaios de 

resistência ao cisalhamento no estado saturado e não saturado; 

• Realização de ensaios de caracterização: granulometria por peneiramento e sedimentação, 

limites de liquidez e plasticidade, peso específico dos grãos, ensaios de compactação, ensaio 

de permeabilidade, ensaio do Papel Filtro para a determinação da curva característica do solo 

em estudo; 

• Realização de ensaios de resistência ao cisalhamento direto em solos compactados com a 

umidade ótima e também em diversas faixas de umidades para a obtenção de envoltórias de 

ruptura para diferentes valores de sucção atuantes no solo; 

• Simulações numéricas para a definição das condições de fluxo transiente durante o período 

de enchimento do açude; 

• Análise da estabilidade na seção máxima da Barragem Pesqueiro, para as condições de 

fluxo transiente, empregando a metodologia de calculo tradicional da mecânica dos solos 

saturados, e levando em consideração a influência da sucção na metodologia de cálculo; 

 

1.4 Organização do Trabalho 

Em seguida, é apresentada, resumidamente, a disposição dos capítulos e a abordagem 

de cada um ao longo deste trabalho. 

No Capítulo 2 será apresentada uma revisão dos aspectos teóricos, em solos não 

saturados, necessários para a compreensão e análise dos resultados desta pesquisa. Incluem-se 

nesta revisão alguns conceitos básicos de solos não saturados, a descrição de alguns métodos 

de medição de sucção e duas propostas para se representar a resistência ao cisalhamento para 

um solo não saturado, dando maior ênfase à equação proposta por Fredlund et al. (1978). 
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No Capítulo 3 serão apresentados os detalhes da Barragem Pesqueiro (estudo de caso 

deste trabalho), descrevendo a localização da obra, alguns dados da obra como a localização 

da barragem, materiais empregados na construção do maciço e o detalhamento da seção 

transversal. 

No Capítulo 4 serão apresentados os ensaios de laboratório realizados em amostras 

provenientes da Barragem Pesqueiro. São mostrados neste capítulo os procedimentos 

adotados para a obtenção das amostras deformadas e indeformadas, a descrição dos 

procedimentos de laboratório para se obter as características dos solos, como a sua 

caracterização básica (análise granulométrica, limites de consistência e compactação), os 

parâmetros hidráulicos (permeabilidade e curva característica) e os parâmetros de resistência 

para a condição saturada e não saturada.  

Conhecendo-se as características dos solos e seu comportamento, no Capítulo 5 serão 

apresentadas as análises realizadas com o objetivo de se determinar as condições de fluxo 

durante o período de enchimento do lago, e determinar a influência da sucção na estabilidade 

de taludes. 

 No Capítulo 6 serão apresentadas as conclusões e as recomendações para pesquisas 

futuras.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Neste capítulo são abordados os principais aspectos sobre a mecânica dos solos não 

saturados que servirão de base para a interpretação dos resultados experimentais deste 

trabalho. Inicialmente são apresentadas alguns dos principais conceitos referentes à mecânica 

dos solos não saturados, os tipos de ensaios para a determinação da sucção e as propostas das 

equações de resistência ao cisalhamento formuladas por Bishop (1959) e Fredlund et al 

(1978).  

2.1 Conceitos Gerais de Solos Não Saturados 

Um solo saturado é formado por duas fases: uma fase sólida constituída pelos grãos do 

solo, e uma fase líquida constituída pela água (podendo-se acrescentar nesta fase sais minerais 

e ar dissolvidos). Porém, quando o solo está em seu estado não saturado, outras fases são 

consideradas. Lambe & Whitman (1969) propuseram que a estrutura do solo não saturado é 

constituída por um sistema trifásico, formado por uma fase sólida (partículas e minerais), por 

uma fase líquida (em geral, água) e por uma fase gasosa (ar).  Fredlund e Morgenstern (1977) 

propuseram a introdução de uma quarta fase independente, formada pela interação entre a fase 

gasosa não dissolvida e a fase líquida, conhecida como membrana contrátil ou película 

contrátil. A Figura 2.1 mostra o modelo idealizado por Fredlund e Morgenstern (1977) do 

solo não saturado e suas fases. 

 

FIGURA 2.1 – Elemento de um solo não saturado com fase contínua de ar (adaptado de 
Fredlund e Morgenstern, 1977) 
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Uma das particularidades da membrana contrátil é a ocorrência de resistência a tração, 

sendo causado pelo surgimento de uma tensão nos materiais contíguos, denominada de tensão 

superficial.  

A tensão superficial surge por conta da interface água-ar, criando o comportamento de 

uma membrana elástica. Se a fase gasosa presente no solo também for contígua, esta 

membrana elástica interage com o ar e partículas sólida, influenciando diretamente no 

comportamento mecânico do solo. 

A influência da tensão superficial que ocorre em solos não saturados é semelhante ao 

efeito que acontece em um tubo capilar. Quando se coloca um tubo de pequeno diâmetro em 

contato com a superfície livre de água, esta sobe até atingir uma posição de equilíbrio. Esta 

ascensão está relacionada com a tensão superficial do líquido em contato com a parede sólida 

do tubo. A Figura 2.2 apresenta a ascensão capilar num tubo. 

 

FIGURA 2.2 – Fenômeno provocado pela ascensão superficial de um líquido 

 

A altura de ascensão capilar em um tubo é determinada pela equação 2.1 (Fox e 

MacDonald, 2001): 

2.
.  (2.1) 
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Onde: 

T = tensão superficial;  

r = raio do tubo;  

γw = peso específico da água. 

 

O fenômeno que acontece com os tubos capilares também ocorre com o solo. Isto se 

deve por que os vazios dos solos são muito pequenos ao ponto de serem associados a tubos 

capilares interconectados. 

Outra influência da tensão superficial é com relação a água existente entre os grãos do 

solo, pois neste caso ocorre uma interfase  sólido/líquido/gás, formando-se uma superfície 

curva no líquido denominada de menisco capilar. A Figura 2.3 exemplifica este fenômeno. 

 

FIGURA 2.3 – Menisco capilar (Souza Pinto, 2002) 

 

Nessas condições, a água intersticial encontra-se submetida à pressão inferior à 

atmosférica, e os meniscos existentes entre os grãos exercem sobre estes uma força de 

aproximação, sendo responsável pelo aumento da tensão efetiva do solo. 

A presença dos meniscos capilares no solo tende a aproximar as partículas, 

aumentando a força entre os grãos do solo e surgindo o que se chama de coesão aparente. A 

coesão aparente é freqüentemente referida às areias, pois estas podem secar e se saturar com 

facilidade. Porém, é nas argilas que elas atingem valores maiores, sendo responsável pela 

estabilidade de muitos taludes. Épocas chuvosas reduzem e até eliminam esta coesão 

aparente, por isto que tem-se muitas ocorrências de rupturas de taludes nestes períodos (Souza 

Pinto, 2002). 
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2.2 Sucção 

 Marinho (2000) cita a sucção como sendo “a pressão hidrostática da água intersticial, 

fruto de condições físico-químicas, que faz como que o sistema água/solo absorva ou perca 

água, dependendo das condições ambientais, aumentando ou reduzindo o grau de saturação”. 

Ou seja, em outras palavras, a sucção é uma tensão usada para avaliar a capacidade do solo de 

reter água. 

A sucção total presente num solo é constituída por duas parcelas, denominados de 

sucção matricial e sucção osmótica. 

 (2.2) 

Em que: 

st = Sucção Total; 

sm = Sucção Mátrica; 

so = Sucção Osmótica. 

 

De acordo com Fredlund, (1993), a sucção mátrica ou matricial é definida como a 

tensão negativa relativa da água provocada pela tensão superficial, ou seja, a diferença entre a 

pressão do ar existente (ua) e a pressão da água (uw). Esta sucção pode ser definida pela 

equação abaixo. 

2
 (2.3) 

Sendo:  

Ts = tensão superficial do líquido; 

r = raio equivalente para os poros do solo. 

 

Já a sucção osmótica é função da concentração química da água no interior do solo, 

sendo a diferença entre a pressão de vapor em equilíbrio com a água pura e a pressão de vapor 

em equilíbrio com uma solução cuja composição é idêntica a da água do solo (Rios, 2006). 

É importante destacar que Edil  et al. (1981) comprovou que, essencialmente, apenas a 

sucção mátrica afeta o comportamento do solo não saturado. Fredlund e Morgenstern (1977), 
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também mostram que a sucção mátrica é o suficiente para descrever o comportamento 

geomecânico dos solos não saturados. 

 

2.3 Equipamentos e Técnicas de Medida de Sucção 

Com o desenvolvimento da mecânica dos solos não saturados, vários métodos 

experimentais surgiram com o objetivo de se determinar parâmetros específicos, como por 

exemplo, a medição da sucção atuante no solo. 

Neste item serão apresentadas algumas das técnicas mais utilizadas atualmente para a 

determinação da sucção em solos não saturados, como: a placa de pressão, tensiômetro, placa 

de pressão e o método do papel filtro. 

 

2.3.1 Placa de Sucção 

A placa de sucção é um aparelho experimental que foi desenvolvido pelo Laboratório 

de Mecânica dos Solos da USP. O equipamento é constituído por uma pedra porosa com um 

alto valor de entrada de ar apoiada sobre uma plataforma de altura regulável. A Figura 2.4 

apresenta o equipamento (Cardoso Junior, 2006). 

 

FIGURA 2.4 – Equipamento utilizado para a realização do ensaio de placa de sucção 
(Cardoso Junior, 2006) 
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O ensaio é realizado de forma que a amostra de solo em contato com a pedra porosa 

tende a ficar em equilíbrio hidráulico. Quando a sucção no corpo de prova é maior que na 

placa, a água flui da pedra porosa para a amostra, e quando a sucção é menor, a água flui da 

amostra para a placa. A sucção é aplicada na amostra através da diferença de potencial 

gravitacional entre amostra e reservatório, ou seja, a variação da sucção no solo se dá em 

função da diferença de cotas entre a amostra e o reservatório. 

Uma das vantagens da utilização deste equipamento refere-se à simplicidade  da 

técnica, pois dispensa o emprego de compressores de ar e câmeras herméticas.  

A utilização deste equipamento para medir sucção é limitada, pois o mesmo só atinge 

valores de até 90 kPa, sendo que acima deste valor, o sistema poderia sofrer cavitação 

(Cardoso Junior, 2006). 

 

2.3.2 Tensiômetro 

O tensiômetro convencional é o equipamento utilizado para medir valores de sucção 

matricial em solos não saturados. O dispositivo é constituído por uma ponteira permeável 

hidraulicamente conectada a um sistema de medição de pressões (e.g., um manômetro de 

mercúrio, um transdutor eletrônico ou um aferidor a vácuo). Na Figura 2.5, encontra-se 

esquematizado um tensiômetro (Marinho, 1997). 

 

FIGURA 2.5 – Esquema de um tensiômetro 
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O procedimento da utilização do tensiômetro consiste na introdução do aparelho num 

solo parcialmente saturado até ser atingido o equilíbrio hidráulico entre o aparelho e o solo. A 

água que ocupa o interior do dispositivo encontra-se submetida à mesma pressão negativa a 

que está sujeita a água intersticial do solo. Se a pressão no ar dos poros for atmosférica, a 

pressão negativa medida será numericamente igual à sucção matricial (i.e., ua = pressão nula 

no aferidor). Se a pressão no ar dos poros for maior do que a pressão atmosférica, à leitura do 

tensiômetro deve-se adicionar o valor da pressão no ar ambiente para que seja obtida a sucção 

matricial do solo (Rios, 2006). 

 

2.3.3 Placa de Pressão 

A placa de pressão é um equipamento utilizado normalmente para aplicar ou impor 

valores de sucção matricial em solos não saturados. O equipamento é constituído de uma 

câmara hermética conectada a uma tubulação de ar pressurizado e a um reservatório de água. 

No interior da câmara, existe uma pedra porosa de material cerâmico com um alto teor de 

entrada de ar. A Figura 2.6 apresenta um esquema do equipamento (Oliveira, 2004). 

 

 

FIGURA 2.6 – Esquema ilustrativo de uma placa de pressão (adaptado de Oliveira, 2004) 

 

O corpo de prova é colocado sobre a pedra porosa saturada. Em seguida, é imposto 

uma pressão de ar sobre a atmosfera interna do equipamento, sendo permitida a interação 

entre o corpo de prova e o disco cerâmico saturado. Durante a operação, deverá ocorrer uma 

troca de água entre os dois elementos, sendo a variação de pressão indicada pelo manômetro 

do reservatório d’água. A diferença entre a pressão de ar imposta pelo compressor e a pressão 

hidráulica medida é definida como sucção matricial do corpo de prova. 
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Uma das vantagens desta técnica é a possibilidade de se medir ou controlar a sucção. 

Além disso, o método pode ser incorporado a diversos tipos de equipamentos de ensaio (e.g. 

câmaras triaxiais, anéis edométricos, caixas de cisalhamento direto, etc.). 

  Como desvantagens desta técnica são possíveis enumerar: o risco de se obterem 

valores superestimados de sucção para amostras com grau de saturação superior a 80% (ou 

para corpos de prova que contenham bolhas de ar oclusas); a possibilidade de se obterem 

valores subestimados de sucção em virtude de difusão de ar através da pedra porosa; e a 

possibilidade de ocorrer osmose, em função da qualidade da pedra porosa e do tipo de solo 

ensaiado (Gomes, 2007). 

 

2.3.4 Técnica do Papel Filtro 

A técnica do papel filtro para medidas de sucção em solos não saturados foi criado 

pela ciência dos solos e pela agronomia. O primeiro trabalho utilizando o método foi em 1937 

desenvolvido por Gardner (Fredlund e Rahardjo, 1993), mas foi a partir do final da década de 

70 que tentativas da sua utilização para fins geotécnicos foram apresentadas (Ho, 1979; 

McKeen, 1981; Khan, 1981; Ching e Fredlund, 1984; Gallen, 1985; Mackeen, 1985; Chandler 

e Gutierrez, 1986). Mais recentemente, o ensaio foi padronizado pela norma ASTM D 5298-

92.  

Quando um solo com uma determinada umidade é colocado em contato com um 

material poroso com capacidade de absorver água, os dois corpos terão uma troca de água até 

atingirem um equilíbrio. É nesta hipótese que o método do papel filtro se baseia. O papel 

filtro atingirá o equilíbrio de sucção (com relação ao fluxo de água) com uma amostra de solo. 

A partir da umidade final do papel filtro e de uma calibração adequada é possível determinar 

indiretamente o valor da sucção existente no solo.  

De acordo com Marinho (1995), o estado de equilíbrio fornece a mesma sucção no 

solo e no material poroso (papel filtro), porém umidades diferentes. Marinho também salienta 

que o tempo de equilíbrio é um fator de extrema importância para obtenção da correta sucção. 

Para o método do papel filtro, existem duas formas de fluxo. A primeira refere-se ao 

fluxo por meio de vapor d’água (Figura 2.7a). Neste caso, o papel filtro não é colocado em 

contato direto com o solo, de forma que o espaço deixado entre o papel e o corpo de prova 

serve como barreira para os sais presentes no solo. Para o fluxo por meio de vapor d’água, o 
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componente osmótico age como força que impede o fluxo d’água para o papel e neste caso se 

medirá a sucção total (Marinho, 1995). Quando o papel filtro é colocado em contato direto 

com o solo (Figura 2.7b), somente a sucção matricial é medida, uma vez que o fluido dos 

vazios do solo é permitido se mover junto com a água adsorvia através do papel filtro. 

 

 

(a)      (b) 
FIGURA 2.7 – Tipos de fluxo de solo para papel filtro (Adaptado de Marinho,1995) 

 

Um aspecto muito discutido é com relação à dificuldade de se garantir um bom 

contato entre o papel filtro e o solo, para a medição de sucção mátrica. Chandler & Gutierrez 

(1986) alertam que o grau de contato entre o papel filtro e a amostra de solo é muito 

importante e deve-se tomar cuidado para que o papel não seja comprimido, senão a pressão de 

água será restringida. Superestimativas de sucção em 200 a 300 kPa foram por eles 

registradas, aparentemente por essa razão. Contudo, Marinho (1994) mostra que o contato tem 

pouca influência nos resultados, desde que seja atendido o tempo de equilíbrio adequado.  

Os papéis filtros mais utilizados para a medição de sucção atualmente são Whatman 

nº. 42 e o Schleicher & Schuell nº. 589. Estes papéis foram calibrados por vários 

pesquisadores sendo obtidas relações de umidade x sucção. Na Figura 2.8 é apresentada 

algumas destas curvas de calibração.  
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FIGURA 2.8 – Curva de calibração para os papéis filtro Whatman nº. 42 e Schleicher &  
Schuell nº. 589. (Marinho, 1994) 

 

Das curvas de calibração dos papéis filtros foram obtidos relações entre a umidade do 

papel e a sucção, que são apresentadas a seguir:  

a)Para o papel filtro Whatman Nº42 as relação entre sucção e o teor de umidade do papel são: 

− Para a umidade w > 47% 

 10 , ,  (2.4) 

 

− Para a umidade w ≤ 47% 

 10 , ,  (2.5) 
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b) Para o papel filtro Schleicher & Schuell nº. 589 as relações entre sucção e o teor de 

umidade do papel são: 

− Para a umidade w > 54% 

 10 , ,  (2.6) 

− Para a umidade w ≤ 54% 

 10 , ,  (2.7) 

 

Ressalta-se a importância do tempo mínimo necessário para o equilíbrio do nível de 

sucção entre o papel filtro e a amostra de solo. Segundo Marinho (1994), para medições de 

sucção mátrica é suficiente um período de equalização de 7 dias, já para a medição de sucção 

total, a duração deste período depende do nível de sucção, como está indicado na tabela 2.1.  

 

TABELA 2.1 – Tempo de equilíbrio para medição de sucção total (Marinho, 1994) 
Nível de Sucção Total (kPa) Tempo de Equilíbrio Sugerido (dias) 

0-100 >30 
100-250 30 
250-1000 15 

1000-30000 7 

 

2.4 Curva Característica 

A curva característica de sucção, ou também chamada de curva de retenção de água, 

expressa graficamente a relação do teor de umidade, ou pelo grau de saturação, de um solo 

com a sucção. A relação da sucção é inversamente proporcional ao teor de umidade, ou seja, 

quando o teor de umidade se aproxima da saturação, o valor da sucção tende a zero. 

A Figura 2.9 apresenta uma curva característica típica, onde alguns valores merecem 

destaque como: o teor de umidade volumétrica saturada (θs) e o teor de umidade volumétrica 

residual (θr).  
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FIGURA 2.9 – Curva característica (Adaptado de Fredlund e Xing, 1994)) 

 

O teor de umidade volumétrica saturada teoricamente representa a porosidade do solo, 

já o teor de umidade volumétrica residual é o valor do teor de umidade volumétrica além do 

qual um aumento adicional na carga de pressão resultará somente em mudanças pequenas no 

teor de umidade volumétrica; o valor de pressão de entrada de ar é o valor da carga de pressão 

no qual ocorre a entrada de ar nos poros do solo em um processo de secagem (Morales, 2008). 

É importante destacar que diversos fatores podem influenciar na relação umidade x 

sucção apresentada na curva característica, entre eles está o fenômeno da histerese da 

trajetória de secagem e umedecimento. Experimentalmente comprovado por diversos 

pesquisadores (Hillel, 1971; Presa, 1982; dentre outros), foi observado que um determinado 

solo possui valores diferentes de sucção para um mesmo teor de umidade, ou seja, de forma 

geral, a quantidade de água retida no processo de secagem é maior do que a obtida no 

processo de umedecimento. O fenômeno pode ser observado na Figura 2.10. 
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FIGURA 2.10 – Efeito da histerese na curva característica da sucção 

 

Para melhor entendimento da ocorrência do fenômeno da histerese na curva 

característica, deve-se analisar a forma como a água é retirada na estrutura do solo durante a 

secagem ou colocada durante o umedecimento. Durante a secagem a sucção é mantida na 

entrada do poro menor, estando o interior do poro maior preenchido com água. A mesma 

sucção mantida no processo de umedecimento está associada ao poro menor, ficando o 

interior preenchido com ar. Portanto, a capacidade de retenção de água esta associada à 

entrada do poro e não ao seu interior (Dineen e Ridley, 1999 apud Rios, 2006). A Figura 2.11 

exemplifica o processo de secagem e umedecimento na estrutura do solo. 

 

FIGURA 2.11 – Variação dos teores de umidade para um mesmo valor de sucção em função 
dos ciclos de secagem e umedecimento 



32 
 

Segundo Presa (1982), o efeito da histerese pode ser causado pelos seguintes fatores: 

 Geometria não uniforme dos poros individuais interconectados por pequenos canais; 

 Influência do ângulo de contato solo-água, que devido à rugosidade da superfície do 

grão, varia segundo o avanço ou recuo do menisco; 

 Ocorrência de ar aprisionado nos poros, reduzindo o teor de umidade no processo de 

umedecimento; 

 História de secagem e umedecimento do material; 

 Liberação gradual do ar dissolvido na água. 

 

Outro fator importante que pode influenciar no fenômeno da histerese é a composição 

granulométrica do solo. Fredlund et. al  (1994) cita que quanto maior a quantidade de fração 

de argila, maior será o valor de umidade para um mesmo valor de sucção. O alto valor de 

umidade presente em solos argilosos é explicado pelo fato de que estes apresentem vazios 

muito pequenos, que gera o aumento do efeito da capilaridade, e uma superfície específica 

grande o que resulta em um aumento de forças de adsorção. 

Com relação ao comportamento gráfico, os solos argilosos possuem uma relação 

gradual entre o teor de umidade e a sucção, isto ocorre devido à uniformidade dos poros. Já os 

solos arenosos apresentam variação mais brusca entre o teor de umidade e a sucção, devido à 

presença de poros maiores e mais conectados nestes tipos de solo. A Figura 2.12 apresenta um 

exemplo do comportamento da curva característica em função da distribuição granulométrica 

do solo. 

 

FIGURA 2.12 – Curva característica para diferentes tipos de solo (Fredlund & Xing, 1994) 
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2.5 Resistência ao cisalhamento em solos não saturados 

Os estudos relacionados ao comportamento da resistência ao cisalhamento de solos 

não saturados iniciaram-se no século XX através de Haines (1925), que apresentou um estudo 

a respeito das influências das tensões capilares sobre a resistência dos solos. Posteriormente, 

surgiram clássicos estudos sobre a resistência dos solos não saturados, como por exemplo 

Bishop (1959), Fredlund et al. (1978). 

 

2.5.1 Modelo proposto por Bishop (1959) 

Dentre os diversos estudos realizados, Bishop (1959) propôs que as tensões efetivas 

em solos não saturados envolve de maneira simplificada a equação clássica de Terzaghi, 

sendo apresentada da seguinte forma: 

 (2.8) 

Em que: 
σ’ = Tensão efetiva 
ua = Poro-pressão do ar 
(σ - ua) = Tensão líquida 
(ua – uw) = Sucção matricial 
χ = Parâmetro função do grau de saturação do solo. 

 

O parâmetro χ tem o seu valor igual a zero para os solos totalmente secos, e igual a 1 

para solos totalmente saturados. Como se pode notar, a equação proposta por Bishop (1959) 

se reduz para a equação de tensões efetivas de Terzaghi quando o solo está completamente 

saturado.  

A magnitude do parâmetro χ varia em função do tipo de solo e da sua estrutura, para 

um mesmo grau de saturação.  O parâmetro  χ está fortemente relacionado à estrutura do solo, 

o que provavelmente explica as variações das relações apresentadas na Figura 2.13, quando se 

tenta relacioná-lo ao grau de saturação. (Jennings e Burland, 1962 apud Cardoso Junior, 

2006).  
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2.5.2 Equação proposta por Fredlund et al. (1978)  

Tendo em vista a dificuldade da determinação experimental do parâmetro χ, Fredlund 

et al. (1978) propuseram a seguinte equação para a determinação da resistência ao 

cisalhamento dos solos na condição não saturada, considerando o conceito de variáveis de 

tensão: 

 (2.10) 

Onde: 

 φb = parâmetro que quantifica o acréscimo de resistência relativo ao aumento de sucção.  

Ao comparar as equações apresentadas de Fredlund et. al. (1978) e Bishop (1959), 

pode-se observar que ambas são muito semelhantes, apesar de serem conceitualmente 

diferentes. Pelas equações, é possível correlacioná-las da seguinte maneira: 

 (2.11) 

Na prática o parâmetro  φb é experimentalmente mais fácil de ser determinado do que 

parâmetro χ. Este fato explica porque a proposta de Fredlund et al. (1978) é a mais difundida 

atualmente na avaliação da resistência ao cisalhamento dos solos não saturados. 

A equação 2.10 que representa a resistência ao cisalhamento de um solo não saturado 

pode ser reescrita em duas equações (equações 2.12 e 2.13). 

 (2.12) 

(2.13) 

Onde:  

c = coesão aparente do solo devido ao acréscimo de sucção mátrica. 

Segundo Fredlund  et al. (1978) a envoltória de ruptura é plana, onde pode ser plotado 

um gráfico tridimensional a partir dos valores obtidos com as equações 2.12 e 2.13. Essa 
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envoltória é denominada de envoltória de ruptura estendida de Mohr-Coulomb, sendo 

apresentada na Figura 2.14. 

 

FIGURA 2.14 – Representação da equação de Fredlund et al. (1978) para a resistência ao 
cisalhamento baseada no critério de Morh-Coloumb (Rios, 2006) 

 

As Figuras 2.15 e 2.16 mostram as projeções horizontais da envoltória de resistência 

na origem dos planos τ x (ua – uw) e τ x (σ – ua). Nelas são mostradas as influências 

individualizadas da tensão normal líquida e da sucção mátrica na envoltória de resistência, 

assumindo φ’ e φb como valores constantes. 

(σ-ua) 



37 
 

 

FIGURA 2.15 - Projeção da envoltória no plano τ x (ua – uw) (Fredlund & Rahardjo, 1993). 

 

FIGURA 2.16 - Projeção da envoltória no plano τ x (σ – ua ) (Fredlund & Rahardjo, 1993). 
 

    Fredlund et al. (1978), analisaram os resultados de ensaios triaxiais reportados por 

Bishop et al. (1960) e verificaram que a proposta inicial, de que o ângulo  φb era constante, 

mostrava-se coerente. Porém, recentemente diversos autores como (Escario e Sáez, 1986, 

,Teixeira & Vilar, 1997; Futai et al., 2004) identificaram, por meio de ensaios com diferentes 

materiais, que o valor de φb não se mostrava linear de forma que sofria variação em função da 

sucção atuante. A seguir nas Figuras 2.17 e 2.18 são apresentados alguns gráficos que 

mostram o comportamento não linear da envoltória da resistência. 



38 
 

 

FIGURA 2.17 - Envoltória de resistência não linear no plano q vs sucção mátrica (Teixeira & 
Vilar, 1997). 

 

FIGURA 2.18 - Envoltória de resistência não linear no plano tensão desviadora na ruptura vs 
sucção mátrica  (Futai et al., 2004). 

 

Na grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura, existe um consenso de que 

o ângulo  φb é menor que o ângulo  φ’, sendo isto um indicativo de que um incremento da 

tensão normal liquida (σ – ua) tem uma maior contribuição na resistência ao cisalhamento do 

que o mesmo incremento na sucção mátrica (ua – uw).  
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Recentemente, pesquisadores como Rohm & Vilar (1995), em ensaios realizados em 

um solo arenoso laterítico, e Futai et al. (2004), em ensaios realizados em um solo argiloso 

laterítico, mostraram que o parâmetro φ’ aumenta em ensaios onde se manteve a sucção 

constante e variou-se (σ-ua), como pode ser observado nas Figura 2.19 e na Figura 2.20. 

 

FIGURA 2.19 - Variação de φ’ com a sucção (Rohm & Vilar, 1995). 
 
 

 

FIGURA 2.20 - Variação de φ’ com a sucção (Futai et al., 2004). 
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Segundo De Campos (1997), o comportamento da envoltória tridimensional não é 

simplesmente planar, e devem-se analisar as variações nos parâmetros  φb e φ’ de cada caso 

separadamente, sugerindo que a envoltória geral de resistência de solos não saturados deve ser 

representada por uma superfície curva. 

 

FIGURA 2.21 - Envoltória possível de resistência de um solo residual não saturado (De 
Campos, 1997). 

 

Este comportamento da resistência dos solos não saturados é mais coerente, até 

mesmo pelo fato de que a envoltória de Mohr é também curva. 
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3 ESTUDO DE CASO 

3.1 Localização e acesso 

Para a realização deste trabalho, a Barragem de Pesqueiro foi escolhida como estudo 

de caso. O Açude Público Pesqueiro está localizado no distrito homônimo, no Município de 

Capistrano de Abreu-CE, na região Nordeste do Estado do Ceará, longitude 38º 57’ e latitude 

4º 27’, cujo eixo se encontra referenciado pelo datum horizontal Córrego Alegre, entre as 

coordenadas UTM: Norte: 9.508.600 e 9.509.000; Leste: 504.200 e 504.400; 

O acesso ao eixo barrável, pode ser realizado, partindo-se de Fortaleza pela CE-060, 

percorrendo-se 89,00 km, até atingir o entroncamento desta com a CE-257 na qual está 

localizada a sede municipal de Capistrano. Deste ponto percorre-se pela CE, 8,0 km até o 

povoado de Pesqueiro onde se encontra a obra. 

As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3, apresentadas a seguir, ilustraram o acesso e a localização da 

referida obra, dentro to contexto estadual, municipal e local. 

FIGURA 3.1 – Localização no contexto 
estadual 

FIGURA 3.2 – Localização no contexto 
municipal 
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FIGURA 3.3 – Localização no contexto local 
 

3.2 Descrição do estudo da barragem 

A barragem Pesqueiro é atualmente uma importante reserva hídrica para o município 

de Capistrano, dispondo de uma capacidade de aproximadamente 8,1 milhões de m³ de água e 

possibilitando o estabelecimento de uma descarga regularizada de 74 l/s.  
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181,00 do “rock-fill”, 1:2 (V:H) da cota 181,00 do “rock-fill” até a cota da berma na cota 

190,00, e com inclinação de 1:2 (V:H) da berma até o coroamento na cota 199,20. 

A proteção do talude de montante “rip-rap” possui uma camada de transição de 

0,30m de espessura, em brita corrida subjacente a uma camada de enrocamento com 0,60 m 

de espessura. A proteção do talude de jusante contra processos erosivos foi executada através 

de uma camada de brita corrida na espessura de 0,50 m. 

A fundação do maciço foi assentada em rocha sã. Segundo o relatório do Projeto as 

built, para restrição de fluxos através do substrato rochoso da fundação do maciço foi 

realizado um tratamento com a aplicação de injeções de calda de cimento. 

A drenagem interna do maciço da barragem principal foi feita através de um filtro 

vertical (tipo chaminé) situado a 2,0 m a jusante do eixo, com 1,0 m de espessura e topo na 

cota El = 197,30. A partir do ponto de interseção do filtro vertical com o terreno natural existe  

um tapete drenante, com 1,00 m de espessura, prolongando-se até o “rock-fill”. 

A Figura 3.5 apresenta uma vista geral da barragem ao término de sua construção, e a 

Figura 3.6 apresenta a seção máxima obtida pelo projeto as-built. 

 

FIGURA 3.5 – Vista da Barragem Pesqueiro 



 

FIGURAA 3.6 – Seção traansversal máximma (Projeto as buuilt) 
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4 ENSAIOS DE LABORATORIO 
 

4.1 Generalidades 

Neste capítulo serão apresentados as metodologias e os resultados dos ensaios 

geotécnicos realizados em amostras de solo provenientes da barragem Pesqueiro. Todos os 

ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação da 

Universidade Federal do Ceará – UFC e no Laboratório de Mecânica dos Solos da 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 

O programa adotado para a realização dos ensaios consistiu em quatro etapas: 

obtenção de amostras, ensaios de caracterização, ensaios de resistência ao cisalhamento e 

propriedades hidráulicas dos solos. 

Para a caracterização, foram realizadas análises granulométricas por peneiramento e 

sedimentação, determinação do peso específico do solos, limites de Atterberg. Também foram 

feitos ensaios de compactação adotando-se a energia Proctor Normal. Para a obtenção dos 

parâmetros de resistência, foi realizado o ensaio de cisalhamento direto nas condições 

saturadas e não saturadas. Foram realizados ainda ensaios de permeabilidade empregando o 

permeâmetro de carga variável. Finalmente, a determinação da curva característica do solo foi 

estimada através do método do papel filtro.  

Na Figura 4.1 é mostrado um fluxograma da execução dos ensaios geotécnicos. 
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FIGURA 4.1 – Fluxograma dos ensaios geotécnicos 

 
 
 

4.2 Amostragem 

Foram obtidas amostras deformadas e indeformadas da Barragem Pesqueiro para a 

realização dos ensaios descritos anteriormente. As amostras deformadas foram provenientes 

das jazidas de empréstimo da Barragem Pesqueiro, já as amostras indeformadas foram 

retiradas do próprio maciço da barragem. Nos itens a seguir são apresentados detalhes da 

amostragem. 
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4.2.1 Obtenção das amostras deformadas  

A amostras deformadas foram proveniente da Jazida 2 de empréstimo da barragem que 

está localizada próximo à ombreira direita do maciço no lado montante. As amostras 

deformadas foram retiradas logo após o término de construção da barragem, no mês de 

Abril/2008. A Figura 4.2 apresenta um arranjo geral da localização das jazidas de empréstimo 

de solo e de areia, e as Figuras 4.3 e 4.4 apresentam o local onde está situada a Jazida 2. 

 
FIGURA 4.2 – Localização das jazidas de empréstimo de solo 

 
 
 

 
FIGURA 4.3 – Jazida 2 de empréstimo da barragem 
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FIGURA 4.4 - Vista da Jazida 2 de empréstimo 

 

Neste local foram coletadas 2 (duas) amostras amolgadas com aproximadamente 30 kg 

de material cada. As amostras foram coletadas com o auxilio de pá, colocadas em sacos 

plásticos e levadas para o Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação da UFC para a 

realização dos ensaios de caracterização, compactação e permeabilidade; e para o laboratório 

de mecânica dos solos da UNIFOR para a realização do ensaio do método do papel filtro. 

4.2.2 Obtenção das amostras indeformadas 

As amostras indeformadas foram coletadas no maciço principal da barragem 

Pesqueiro, nas proximidades da Estaca 0016  que está localizada a seção transversal máxima. 

A amostragem foi feita pela equipe técnica do Laboratório de Mecânica dos Solos e 

Pavimentação da UFC no dia 20 de Setembro de 2008.  O local do maciço escolhido para a 

retirada dos blocos foi o talude de jusante sobre a berma. A Figura 4.5 mostra o local na seção 

da barragem onde foram retirados os blocos. 
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FIGURA 4.5 – Local onde foram retiradas as amostras indeformadas 

A equipe técnica deu início ao processo de retirada dos blocos indeformados, 

escavando aproximadamente 40 cm de brita, que correspondente ao material de proteção do 

talude de jusante, até atingir o maciço compactado (Figura 4.6). 

(a) Vista da proteção do talude (b) Remoção da proteção do talude 

FIGURA 4.6 – Escavação da proteção do talude de jusante 

Após a remoção da brita, iniciou-se a abertura de uma vala nas dimensões de 

aproximadamente 1,50m x 1,00m x 0,80m. Após a escavação da vala, a equipe começou a 

moldagem de dois blocos cúbicos indeformados, com 30 cm de aresta. A seguir é mostrado 

um esquema na Figura 4.7 da retirada dos blocos. 
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FIGURA 4.7 – Esquema da retirada das amostras indeformadas 

O primeiro bloco, denominado de Bloco 01 foi extraído mais na superfície da 

escavação. Foi verificado in loco que o solo mais superficial apresentava um baixo teor de 

umidade, de forma que houve dificuldades na extração do bloco. O Bloco 02 foi extraído 

abaixo do Bloco 01. Com relação à umidade do Bloco 02, foi visto que o mesmo conservava 

um teor de umidade um pouco maior, o que facilitou na sua retirada. Na Figura 4.8 é 

mostrado uma seqüência de fotos que foram retiradas em campo do procedimento de retirada 

dos blocos. 

(a) Escavação da vala (b) Inicio da retirada dos blocos 
 

FIGURA 4.8 –Extração dos blocos indeformados 
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Após os blocos terem sido extraídos, os mesmos foram pincelados com parafina nas 

faces expostas para evitar a perda de umidade. Os blocos foram colocados em caixas de 

madeira para a realização do transporte. Para um transporte mais seguro, o espaço vazio entre 

a caixa e o bloco foi preenchido com serragem. Os blocos foram levados para o laboratório de 

mecânica dos solos da UNIFOR para a realização de ensaios de resistência ao cisalhamento. 

 

4.3 Ensaios de caracterização 

4.3.1 Considerações iniciais 

Neste item são apresentados os resultados e análises dos ensaios de caracterização. Os 

ensaios para a determinação da densidade real dos grãos, dos limites de Atterberg, e 

granulometria foram feitos em amostras deformadas coletadas na jazida de empréstimo da 

barragem Pesqueiro. 

As amostras obtidas foram preparadas para os ensaios seguindo as recomendações da 

ABNT NBR 6457/1984. É importante destacar que os ensaios de caracterização foram 

realizados sem secagem prévia, pois as amostras apresentaram uma porcentagem retida na 

peneira de N°40 menor que 10%. 

 Segundo o procedimento usual do Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação 

da UFC, a realização dos ensaios de caracterização seguiu as recomendações das seguintes 

Normas técnicas: 

• Análise granulométrica - NBR 7181/1984 

• Limite de liquidez - NBR 6459/ 1984 

• Limite de plasticidade - NBR 7180/ 1984 

• Massa específica dos grãos - NBR 6508/ 1984 

• Compactação - NBR 6457/1984 

• Permeabilidade - NBR 13292 / 1984 
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TABELA 4.1 – Resumo dos resultados de granulometria 
  Pedregulho (%) Areia (%) Silte (%) Argila (%) 

Amostra com Defloculante 0 44  21 35 
Amostra sem Defloculante 1 45  52  02  

 

Também é possível de se verificar pelo gráfico apresentado na Figura 4.10 a diferença 

entre as curvas granulométricas realizadas com e sem defloculante, isto porque no ensaio sem 

defloculante, as partículas agrupadas sedimentam mais rapidamente, indicando diâmetros 

maiores, que não são os das partículas e sim das agregações existentes dos elementos de solo 

de granulometria fina. É possível observar pelos resultados apresentados na Tabela 4.1 que as 

partículas de argila, que possuem um menor diâmetro dos grãos, se agrupa no tamanho de 

silte. 

4.3.3 Limites de Atterberg e Massa específica dos Grãos 

Os ensaios de limites de Atterberg e massa específica dos grãos foram realizados 

segundo as normas citadas no item 4.3.1. Os ensaios foram feitos nas duas amostras 

deformadas que foram coletadas.  

De acordo com os resultados dos ensaios de Limites de Atterberg,  as amostras de solo 

apresentam um limite de liquidez médio (LL) de 34%, limite de plasticidade (LP) de 25%. 

Pelos resultados dos ensaios, as amostras apresentaram uma massa específica média de 2,75 

g/cm3. 

Na Tabela 4.2 é apresentado um resumo dos resultados dos ensaios de caracterização. 
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TABELA 4.2 – Resultados dos ensaios de caracterização com defloculante 
  Amostra 1 Amostra 2 

G
ra

nu
lo

m
et

ria
 

Pedregulho (%) 0 0 

Areia grossa (%) 2 1 

Areia Media (%) 11 16 

Areia Fina (%) 25 34 

Silte (%) 26 16 

Argila (%) 37 33 

Li
m

ite
s d

e 
A

tte
nb

er
g Limite de Liquidez (%) 34 37 

Limite de Plasticidade (%) 25 25 

Indice de Plasticidade (%) 9 12 

Densidade real dos Grãos 2,77 2,74 

Classificação Unificada SM SM 

A partir dos valores do índice de plasticidade e do limite de liquidez de cada amostra, 

foi possível determinar a classificação do solo pela carta de plasticidade de Casagrande 

utilizando o Sistema de Classificação Unificada. A Figura 4.10 apresenta o gráfico de 

plasticidade com os resultados dos ensaios deste trabalho plotados. 

 

FIGURA 4.10 – Carta de plasticidade de Casagrande 
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4.4 Ensaios de Compactação 

Os ensaios de compactação foram realizados para se determinar a massa específica 

aparente seca máxima e o teor de umidade ótima do solo da Barragem Pesqueiro. Os ensaios 

foram feitos utilizando material das amostras deformadas e seguindo as recomendações da 

NBR 7182/1986. Inicialmente o solo foi exposto ao ar para secagem até a umidade 

higroscópica, pois segundo Souza Pinto (2002), a experiência tem mostrado que a pré-

secagem da amostra influi nas propriedades do solo, alem de dificultar a homogeneização da 

umidade incorporada. O material para compactação foi quarteado, destorroado conforme as 

recomendações da norma NBR 6457/1984. 

A compactação foi feita com o reuso do material, sendo isto uma necessidade por 

conta da limitação da quantidade de material disponível. Embora alguns pesquisadores 

prefiram a realização do ensaio de compactação sem o reuso pelo motivo de se obter um 

resultado mais fiel, pois a compactação no maciço é feita sem o reuso de material, espera-se 

que para um solo com a classificação de uma areia siltosa não deverá ter grande influência na 

quebra dos grãos.  

As amostras foram compactadas no cilindro Proctor (volume de 997 cm³) em três 

camadas. Foi aplicada a energia de compactação normal de 6 kg.cm/cm³, que corresponde à 

utilização do soquete pequeno de 2,5 kg com uma altura de queda de 30 cm e 25 golpes por 

camada. 

Na Figura 4.11 estão apresentadas os resultados experimentais e as curvas de 

compactação obtidas para as Amostras 1 e 2. Como se pode observar, os resultados obtidos 

para as duas amostras foram muito próximos. Neste ensaio as coordenadas do ponto 

correspondente à umidade ótima da Amostra 1 é  dada  pelo peso específico aparente seco 

máximo de 18,0 kN/m³ e teor de umidade 15,8%. Para a Amostra 2, a peso específico 

aparente seco máximo  foi no valor de 17,95 kN/m3 para um valor de umidade de 16,0%. 
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FIGURA 4.11 – Resultados dos ensaios de compactação 

 

No decorrer da construção da barragem Pesqueiro, para cada camada de solo 

compactada no maciço, foram efetuados ensaios de controle para a determinação do grau de 

compactação, o teor de umidade e a densidade seca das camadas compactadas. Durante a 

construção do maciço, também foram feitos ensaios em laboratório por meio de amostras 

obtidas de cada camada compactada, tendo o objetivo de comparar com os resultados 

realizados in situ. 

Na Tabela 4.3, é apresentado um resumo dos ensaios de controle de qualidade da 

compactação do maciço. 

TABELA 4.3 – Resumo do controle de compactação do maciço da barragem Pesqueiro 

  

Ensaios realizados in situ Ensaios realizados em laboratório 

Grau de 
Compactação   

G.C. (%) 

Teor de 
Umidade w 

(%) 

Peso 
Específico 

Aparente Seco 
(kN/m3) 

Teor Ótimo de 
Umidade wo (%) 

Peso Específico 
Aparente Seco 

Máxima (kN/m3)

Valores Médios 99,3 14,9 17,81 16,1 17,94 

Desvio Padrão 1,38 0,67 0,34 0,52 0,23 
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Pelos resultados apresentados na tabela anterior, é possível verificar que os parâmetros 

obtidos pelos ensaios feitos no Laboratório de Mecânica dos Solos da UFC mostraram-se 

coerentes com os resultados obtidos durante o controle de compactação da obra. Também se 

pode verificar pelos resultados in situ que o aterro foi construído com um teor de umidade 

cerca de quase 1% abaixo da média do teor ótimo de umidade. 

 

4.5 Ensaios de permeabilidade 

4.5.1 Considerações Gerais 

Os ensaios de permeabilidade foram realizados com as amostras deformadas, seguindo 

orientações da norma NBR 14545/2000 para um ensaio de carga variável.  

Primeiramente, as amostras foram compactadas, nas condições de umidade ótima e 

peso específico aparente seco máximo obtido dos ensaios de compactação. Em seguida, o 

corpo de prova compactado foi colocado no permeâmetro, e iniciou-se o processo de 

saturação por um período mínimo de 24 horas. Após o período de saturação, foi dado início o 

ensaio de permeabilidade, fazendo variar a carga hidráulica e realizando a contagem de tempo 

com o auxílio de um cronômetro. O processo foi repetido 5 (cinco) vezes.  

Diante dos resultados, o coeficiente de permeabilidade foi obtido pela equação 4.1 

Head (1986): 

2,3 ·
.
. ·  (4.1) 

Em que: 

k = Coeficiente de permeabilidade (cm/s)  

a = Área interna do tubo de carga (cm2)  

hi = Altura da carga hidráulica no instante inicial (cm)  

hf = Altura da carga no instante final (cm)  

L = Altura do corpo de prova (cm)  

A = Área da seção transversal ao fluxo do corpo de prova (cm2)  

t = Tempo decorrido para a água percolar no corpo de prova, na variação da carga hidráulica 

(s). 



59 
 

A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos pelo ensaio: 

 

TABELA 4.4 – Resultados dos ensaios de permeabilidade 

Amostra ho  (cm) hf  (cm) t (seg) k (cm/s) 

  
  

01 
  
  

165 150 5180 2.7E-07 
165 150 4830 2.9E-07 
165 150 5120 2.8E-07 
165 150 4790 3.0E-07 
165 150 4890 2.9E-07 

  
MÉDIA 2.9E-07 

  
  

02 
  
  

165 150.0 4,430 3.2E-07 
165 150.0 4,670 3.0E-07 
165 150.0 4,470 3.2E-07 
165 150.0 4,880 2.9E-07 
165 150.0 4,350 3.3E-07 

MÉDIA 3.1E-07 
 

Pelos resultados, foi obtido para a Amostra 01 um coeficiente de permeabilidade de 

2,9x10-7 cm/s e para a Amostra 02 um coeficiente de 3,1x10-7 cm/s. Os coeficientes de 

permeabilidade obtidos serão utilizados nos estudos de percolação, que definirá as condições 

de fluxo no interior da barragem e sua influência na estabilidade do maciço. 

 

4.6 Ensaios do Papel Filtro 

4.6.1 Considerações Gerais 

O ensaio do papel-filtro neste trabalho tem como principal objetivo obter a curva de 

retenção para o solo em estudo. A técnica do papel-filtro é provavelmente a mais simples de 

todas as técnicas empregadas para se medir sucção. Porém, apesar de sua simplicidade o 

método requer cuidados no manuseio dos utensílios a serem utilizados no ensaio para não 

influenciar nos resultados a serem obtidos. Desta forma, durante todo o ensaio, o manuseio 

dos papéis filtro foi realizado com a utilização de pinça metálica e de luvas látex, para evitar 

qualquer alteração nas características originais do papel ou alterações de umidade.  

As amostras foram compactadas na umidade ótima, e em um processo de perda de 

umidade, as mesmas ficaram expostas por tempos pré-determinados para a obtenção de 

pontos com teores de umidade e valores de sucção diferentes.  
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4.6.2 Descrição do ensaio 

Na realização deste ensaio foi adotado o procedimento padrão descrito na norma 

ASTM D 5298-03, com algumas alterações feitas a partir de observações e metodologias de 

outros pesquisadores como Rios, (2006); Marinho (2000).  

Uma das alterações no procedimento refere-se à sugestão da norma de que o papel 

filtro seja seco em estufa no mínimo por 16 horas antes da sua utilização no ensaio. O ensaio 

foi feito sem a secagem prévia, pois Marinho (1994) afirma que o procedimento de secar o 

papel filtro em estufa pode afetar as características de adsorção do papel filtro. 

Outra alteração se refere ao número de papéis-filtro utilizados para uma mesma 

amostra e a forma de contato destes papéis com a amostra. Segundo a norma ASTM D 5298-

03, para medir a sucção mátrica são colocados, em contato com o solo, três papéis-filtro entre 

duas amostras de solo. A sucção é medida em função do papel filtro do meio e os outros dois 

têm a finalidade de proteger o papel filtro central contra a aderência do solo no papel-filtro.  

No procedimento adotado nos ensaios deste trabalho, foi utilizado apenas um papel filtro em 

contato com a amostra e um segundo papel filtro colocado sobre o primeiro papel. Neste caso, 

a sucção é medida a partir da umidade do segundo papel filtro, e o papel em contato com a 

amostra protege o segundo papel da aderência de grãos de solo que poderia alterar os 

resultados dos ensaios. 

O papel filtro usado nos ensaios foi o Whatman N° 42, sendo utilizado diretamente da 

caixa, no estado seco ao ar. O solo utilizado foi obtido da jazida de empréstimo da Barragem 

Pesqueiro. 

Inicialmente, as amostras foram compactadas na umidade ótima, no cilindro Proctor 

(volume de 997 cm³) em cinco camadas e com a energia de compactação normal de 6 

kg.cm/cm³. Com a amostra compactada, foram obtidos corpos de prova pela cravação de anéis 

cilíndricos de 50 mm de diâmetro por 20 mm de altura. A Figura 4.12 mostra os corpos de 

prova obtidos pela cravação. 
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FIGURA 4. 12 – Corpos de prova extraídos de amostras compactadas 

 

Os corpos de prova foram colocados para secar ao ar por um período pré-estabelecido, 

e ao final da secagem, as amostras foram pesadas em uma balança com precisão de ±0,0001 g. 

A Figura 4.13 mostra o detalhe da pesagem dos corpos de prova.  

 
FIGURA 4. 13 – Detalhe da amostra sendo pesada 

Em seguida foi colocado sobre cada corpo de prova dois papéis filtro de formato 

circular com diâmetro de 50 mm. O primeiro papel foi colocado em contato direto com a 

amostra, em seguida foi colocado o segundo papel sobre o primeiro. O primeiro papel tem o 



62 
 

objetivo de evitar a aderência do solo em relação ao segundo papel que servirá para medir a 

sucção mátrica presente na amostra. Na Figura 4.14 são mostrados detalhes do procedimento. 

 

(a) Colocação do primeiro papel filtro 

 

(b) Colocação do segundo papel filtro 
 

FIGURA 4. 14 – Colocação dos papéis filtro 

 

A amostra e os papéis filtro foram envolvidos por duas vezes com papel filme para 

evitar a perda de umidade, e em seguida envolvidas por mais duas vezes com papel alumínio, 

aumentando o isolamento do conjunto. Na seqüência de fotos na Figura 4.15 é apresentado 

este procedimento. 

 

 

(a) Colocação do papel filme 

 

(b) O conjunto embrulhado com o papel filme 
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(c) Colocação do papel alumínio 

 

(d) Amostra embrulhada 
 

FIGURA 4.15 – Procedimento de embalagem das amostras 

 

Após realizar este procedimento, as amostras foram colocadas na posição vertical 

dentro de uma caixa de isopor. Em seguida, a caixa foi colocada dentro de uma caixa térmica 

para garantir que as amostras não sofressem grandes variações térmicas durante o período de 

equalização da sucção entre o papel filtro e a amostra. 

(a) Armazenamento das amostras (b) Isolamento térmico dos corpos de prova 
 
 

FIGURA 4.16 – Armazenamento dos corpos de prova 
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O período de equalização adotado entre o papel filtro e as amostras foi de 7 (sete) dias. 

Este período foi determinado segundo recomendações da norma ASTM D 5298-03, no qual 

cita que o tempo mínimo de equalização entre o solo e o papel filtro é de sete dias, e que após 

este prazo se determina a umidade do papel filtro.  Marinho (1997) também confirma o tempo 

de sete dias para a medição de sucção mátrica. 

Após o período de equalização, as amostras foram retiradas da caixa de isopor. Em 

seguida foi retirado o papel alumínio e o papel filme que envolvem o corpo de prova. Em 

manuseio rápido, o papel filtro foi retirado com o auxílio de uma pinça metálica e colocado 

dentro de uma cápsula metálica com tampa. A cápsula com os papeis filtro foi pesada em uma 

balança com precisão de (±0,0001 g)  e levada para a estufa com temperatura de 70 Cº. É 

importante destacar que toda operação de retirar o papel filtro da amostra e colocar na cápsula 

foi executado de forma que o papel não ficasse exposto ao ar por mais de 5 (cinco)  segundos, 

tendo o objetivo de evitar a perda ou ganho de umidade. Após a pesagem, os papéis filtro 

foram colocados na estufa por um período mínimo de 24 horas. Depois de decorrido este 

tempo os papéis filtro secos foram pesados novamente, obtendo-se assim a umidade. 

Após a obtenção dos dados de umidade do papel filtro, os valores de sucção para cada 

valor de umidade foram determinados por meio das seguintes equações do papel filtro 

Whatman Nº42, que define as relações entre umidade e sucção: 

− Para a umidade w > 47% 

 10 , ,  (4.2) 

− Para a umidade w ≤ 47% 

 10 , ,  (4.3) 

 Após a obtenção dos valores de umidade e sucção, os dados foram plotados num 

gráfico em escala logarítmica com o objetivo de se determinar a curva característica do solo. 

Na Figura 4.18 é apresenta a curva característica com os pontos de umidade e sucção 

plotados. 
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FIGURA 4.17 – Gráfico da curva característica  
 
 

A curva característica apresenta o comportamento da sucção do solo em relação ao 

teor de umidade durante o procedimento de secagem. Porém é importante destacar que o 

comportamento do solo é diferente quanto ao procedimento de variação do teor de umidade 

através do umedecimento do solo, pois ocorre um fenômeno de histerese na curva 

característica. 

Outro ponto a ser destacado é que a curva característica obtida é definida apenas numa 

faixa intermediária, não sendo contemplado para os valores extremos com teor de umidade 

próximo da saturação e próximo de um valor nulo. Para uma curva mais completa, seria 

necessário a obtenção destes valores extremos. 
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4.7 Ensaio de Cisalhamento Direto 

Para se obter os parâmetros de resistência para os solos estudados deste trabalho nas 

condições saturada e não saturada optou-se por utilizar o ensaio de cisalhamento direto. 

Apesar de este ensaio possuir algumas desvantagens como: a imposição de um plano de 

cisalhamento horizontal, a incerteza da saturação da amostra, dentre outros, não deixa de ser 

um ensaio bastante versátil e útil quanto à obtenção apenas dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento. 

Os ensaios de cisalhamento direto foram feitos com corpos de prova retirados dos 

Blocos 01 e 02 de amostras indeformadas provenientes do maciço da Barragem Pesqueiro. As 

tensões adotadas foram definidas de acordo com o estado de tensões atuantes na barragem, de 

forma que as amostras foram ensaiadas com tensões normais de 50, 100 e 200 kPa. 

Durante a extração das amostras, pode-se verificar a dificuldade de extração, pois os 

blocos indeformados apresentavam grande resistência. Uma das razões da resistência elevada 

deve-se aparentemente a influência da sucção, porém isto apenas será comprovado com os 

resultados dos ensaios de cisalhamento direto. 

Todos os corpos de prova foram inicialmente adensados sob a tensão normal de 

ensaio. Na fase de ruptura os corpos de prova foram ensaiados com controle de deformação. 

Tendo em vista o tipo de solo, a velocidade de cisalhamento adotada foi num valor constante 

de 0,20 mm/min. 

A Figura 4.18 apresenta o sistema completo do equipamento cisalhante (sistemas de 

aplicação das forças normais e cisalhantes) e, de forma mais detalhada, os componentes que 

formam a caixa cisalhante.  Na Figura 4.19 é apresentado o equipamento de cisalhamento 

direto do laboratório de mecânica dos solos da Universidade Federal do Ceará. 
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4.7.1 Ensaios de cisalhamento direto saturado 

Os ensaios de cisalhamento saturado foram realizados em três amostras que foram 

extraídas do Bloco 01. É importante ressaltar com relação à saturação da amostra, que o corpo 

de prova foi ensaiado numa condição inundada, com um período mínimo de saturação de 24 

horas. A saturação obtida para os ensaios inundados foi em média de 98 %, entretanto, os 

parâmetros obtidos por meio dos ensaios de cisalhamento direto são considerados neste 

trabalho como representativos dos corpos de prova no estado saturado.   

Com relação aos resultados do ensaio no estado saturado, foi obtido um ângulo de 

atrito no valor de 31,9° e uma coesão no valor de 13,2 kPa. Na Figuras 4.20 é apresentado o 

comportamento do deslocamento horizontal versus tensão cisalhante, e na Figura 4.21 é 

apresentada a envoltória de ruptura para o solo.  

 

FIGURA 4.20 – Deslocamento horizontal versus tensão cisalhante da amostra em estado 
saturado 
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FIGURA 4.21 –Envoltória de ruptura da amostra em estado saturado 
 

A Figura 4.20 mostra que as curvas para as diferentes tensões apresentam um mesmo 

aspecto, aumentando a tensão desviadora até um valor máximo da tensão cisalhante. Os 

resultados de resistência obtidos também mostram serem coerentes para o tipo de solo que foi 

ensaiado, pois segundo BUREAL OF RECLAMATION (2003), uma areia siltosa, no estado 

saturado, apresenta em média uma coesão de 20 kPa, e ângulo de atrito de 33,8°. 

4.7.2 Ensaios de cisalhamento direto não saturado 

Para os ensaios de cisalhamento direto não saturado, as amostras foram ensaiadas sem 

inundação. Foram realizados dois conjuntos de ensaios para as tensões adotadas. Um conjunto 

de ensaios foi realizado no Bloco 01 que possuía um baixo teor de umidade (cerca de 9,4%) e 

o segundo conjunto de ensaios foi realizado no Bloco 02 de umidade um pouco maior (cerca 

de 10,2%).   

Pelos resultados obtidos, pode-se verificar que os parâmetros de resistência obtidos 

para as amostras em seu estado não saturado foram bem elevados em relação ao seu estado 

saturado. Pelas envoltórias de ruptura, foi verificado que o Bloco 01 teve uma coesão de 

130,5 kPa com um ângulo de atrito de 35,8º. Para o Bloco 02, obteve-se um valor de coesão 

de 120,5 kPa e um ângulo de atrito de 33,5º. A elevada coesão observada nos ensaios não 

saturados é atribuída ao baixo grau de saturação do corpo de prova e o alto valor de sucção 
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atuante na amostra. Nas Figuras 4.22 à Figura 4.25, estão apresentadas as envoltórias de 

ruptura para o solo em seu estado não saturado. 

- Resultados dos ensaios para o Bloco 01 

 

FIGURA 4.22 – Deslocamento horizontal versus tensão cisalhante da amostra do Bloco 01 
em estado não saturado 

 

 

FIGURA 4.23 –Envoltória de ruptura da amostra do Bloco 01 em estado não saturado 
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- Resultados dos ensaios para o Bloco 02 

 

FIGURA 4.24 – Deslocamento horizontal versus tensão cisalhante da amostra do Bloco 02 
em estado não saturado 

 

 

FIGURA 4.25 –Envoltória de ruptura da amostra do Bloco 02 em estado não saturado 
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Os resultados dos ensaios de cisalhamento direto não saturado mostraram diferenças 

em relação aos resultados obtidos nos ensaios realizados anteriormente com a saturação dos 

corpos de prova. Com relação ao comportamento das tensões de cisalhamento versus 

deslocamentos horizontais, observa-se que a tensão desviadora cresce muito mais com as 

deformações até atingir um valor máximo de pico. Nota-se que após atingir o pico, a tensão 

desviadora decresce lentamente até adquirir uma estabilização das tensões cisalhantes em 

função do deslocamento horizontal.  

O comportamento das tensões cisalhantes mostra que os corpos de prova tiveram uma 

ruptura brusca no momento em que atingiram a tensão cisalhante máxima, diferente ao 

comportamento observado no estado inundado em que os corpos de prova apresentaram um 

processo de ruptura mais gradual.  Esta diferença mais evidente apresentadas nas tensões de 

pico  nos ensaios não saturados são típicos de materiais mais rígidos, expressando o aumento 

da rigidez do solo devido a atuação da sucção.  

Através dos resultados obtidos nos ensaios de cisalhamento direto, e com base no teor 

de umidade das amostras ensaiadas e da curva característica obtida com o método do papel 

filtro, fez-se uma estimativa dos valores de sucção para cada amostra ensaiada. Deve-se 

destacar que a estimativa da sucção dos corpos de prova com base no teor de umidade tem 

suas limitações, pois existe variação de umidade dos corpos de prova no decorrer do ensaio, 

que conseqüentemente altera a sucção atuante. Contudo, para fins práticos, esta é uma 

alternativa razoável de se determinar a sucção nas amostras de solo. 

Através da estimativa dos valores de sucção, determinou-se do valor de φb do solo da 

Barragem Pesqueiro através da plotagem das tensões de cisalhamento para os diferentes 

valores de sucção. 

Na Figura 4.26, são apresentados os valores de φb obtidos para cada valor de tensão, e 

na Tabela 4.5 é apresentado um resumo dos resultados dos ensaios de cisalhamento direto, 

com os dados utilizados para a determinação dos valores de φb. 
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FIGURA 4.26 - Determinações dos valores do φb  
 
 

TABELA 4.5 – Resumo dos resultados dos ensaios de cisalhamento direto 

Estado 
de 

saturação 
Blocos Tensão 

(kPa) 

Tensão 
Cisalhante 
Máxima 

(kPa) 

Umidade 
(%) 

Umidade 
Média 

(%) 

Sucção 
(kPa) 

Sucção 
Média 
(kPa) 

Parâmetros de 
Resistência 

Coesão 
(kPa) φ' (°) 

Saturado 01 
50 37.65 - 

- 
0 

0.0 13.2 31.9 100 72.75 - 0 
200 133.31 - 0 

Não 
saturado 01 

50 165.65 9.6 
9.4 

478 
484.7 130.5 35.8 100 204.87 9.4 485 

200 274.69 9.3 491 

Não 
saturado 02 

50 152.06 10.4 
10.2 

429 
425.3 120.5 33.5 100 189 10.2 425 

200 252.01 10.1 422 

 

É importante destacar que o valor de φb não assume um valor constante, de forma que 

foi observado que para as diferentes tensões liquidas são obtidos diferentes valores de φb. De 

Campos (1997) também detectou de que a envoltória de resistência de solos não saturados não 

se dá de forma linear, mas representada por superfície curva. 
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5 ANÁLISES NUMÉRICAS 

5.1 Generalidades 

O presente capítulo trata sobre as análises numéricas realizadas na Barragem 

Pesqueiro. As simulações incluem análises de fluxo e de estabilidade. As análises de fluxo 

têm por objetivo investigar as condições de percolação em função das propriedades do solo e 

das condições de carregamento durante o período de enchimento da barragem. Para esta 

análise utilizou-se o software SEEP/W (Geostudio 2004 - Geoslope International) em que 

utiliza o Método de Elementos Finitos para as soluções de fluxo em meio poroso. 

As análises de estabilidade definem a segurança do talude para as diferentes condições 

de fluxo durante o enchimento e o esvaziamento do reservatório, expressos em um coeficiente 

de segurança. Para a realização destas análises utilizou-se o software SLOPE/W (Geostudio 

2004 - Geoslope International) associado ao SEEP/W. 

Para tornar mais realistas os resultados das modelagens, também foram consideradas 

as influência das infiltrações provocadas pelas precipitações das chuvas durante o ano e as 

evaporações durante os períodos de estiagem. 

Os parâmetros adotados nas análises foram obtidos nos resultados dos ensaios de 

laboratório apresentados no Capítulo 4 deste trabalho, no Projeto Executivo da Barragem 

Pesqueiro, e nos dados obtidos na Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do 

Ceará – COGERH. 

 

5.2 Análises de fluxo 

5.2.1 Descrição da geometria do problema. 

A geometria tomada como base nas análises corresponde à seção máxima da Barragem 

Pesqueiro, mostrada na Figura 5.1. Para os dados de entrada, foram considerados os materiais 

referentes ao solo compactado, dreno de areia, dreno de pé e rip-rap. Para a simplificação do 

problema, assumiu-se que todos os materiais presentes na seção são homogêneos. 



75 
 

 
 

FIGURA 5.1 – Seção adotada nas análises de fluxo 

 

A seção da Barragem Pesqueiro foi discretizada em uma malha de 2249 Elementos 

Finitos, que foram gerados automaticamente pelo programa SEEP/W e distribuídos 

uniformemente em sete regiões. Devido à pouca simplicidade da seção para se definir as 

regiões em que a malha de elementos finitos seria gerada, a malha foi definida com elementos 

triangulares de seis nós. A Figura 5.2 apresenta a malha. 

 
FIGURA 5.2 – Malha de Elementos Finitos 

 

5.2.2 Propriedades hidráulicas dos materiais. 

As propriedades hidráulicas são referentes basicamente à permeabilidade do material. 

Assim como em diversas propriedades geotécnicas, a permeabilidade é um dos parâmetros 

que sofre influência da sucção presente no solo. É sabido que quanto maior a sucção, menor é 

o coeficiente de permeabilidade do solo. O extremo oposto em que a sucção é nula, nós tem-

se o que é chamado de permeabilidade saturada, comumente utilizada e que pressupõe que 

todos os vazios do solo são ocupados exclusivamente por água. 

Para entender melhor o comportamento hidráulico, o solo é constituído por um 

conjunto de partículas sólidas e de vazios intersticiais. Estes poros ou vazios podem ser 

ROCHA SÃ



76 
 

preenchidos tanto por água como por ar, ou ainda mais, por uma combinação de ambos. De 

acordo com Fredlund et al (1994), as funções de permeabilidade são determinadas pelo 

conhecimento do coeficiente de permeabilidade saturado e pela curva de retenção de água ou 

curva característica do material, resultando numa função não linear entre o coeficiente de 

permeabilidade e a sucção. 

O programa SEEP/W faz uma estimativa da permeabilidade através da curva 

característica e do coeficientes de permeabilidade por meio da seguinte equação proposta por 

Fredlund et. al. (1994): 

 

Ψ
Ψ

 (5.1) 

 

Em que: 

k = Permeabilidade não saturada (cm/s);  

ks = Permeabilidade saturada (cm/s);  

Ψaev = Sucção de entrada de ar (kPa);  

Ψ = Sucção (kPa);  

b = ln (106);  

θ = Teor de umidade volumétrico;  

θs = Teor de umidade volumétrico saturado;  

e = 2,171828;  

y = Variável de integração que representa o logaritmo da sucção;  

θ’ = A primeira derivada da equação de Fredlund e Xing (1994) para a curva 

característica. 

Desta forma, segue a seguir na Figura 5.3 a função de permeabilidade, que relaciona a 

permeabilidade com a sucção, para o solo compactado. A função de permeabilidade foi 

estimada por meio da curva característica e pelo coeficiente k=3,0x10-9m/s, adotando-se um 

intervalo de sucção de 0 à 1000 kPa. 
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TABELA 5.1 – Propriedades hidráulicas dos materiais 

Solo Kv (m/s) Kv/ Kx 
Função de 

Permeabilidade
Solo Compactado 3.0x10-9 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Dreno vertical 1.0x10-5 1.00 Isotrópico Linear 
Dreno horizontal 1.0x10-5 1.00 Isotrópico Linear 

Rockfill 1.0x10-3 1.00 Isotrópico Linear 
Rip-Rap 1.0x10-3 1.00 Isotrópico Linear 

 

5.2.3 Condições de contorno 

As condições de contorno adotadas nas análises de fluxo transiente são referentes às 

variações de carga hidráulica no reservatório que ocorrem durante o enchimento e 

esvaziamento do reservatório, e condições de precipitações e evaporações durante os períodos 

de inverno e estiagem. 

a)  Enchimento do reservatório 

O enchimento do açude Pesqueiro foi estimado com bases em informações obtidas 

junto a COGERH do primeiro ano de operação e por uma avaliação das precipitações médias 

mensais obtidos pela Agencia Nacional de Água – ANA referente aos postos localizados na 

bacia hidrográfica do Pesqueiro (Caio Prado, Baturité e Aratuba), entre os anos de 1930 à 

2009. 

No gráfico da Figura 5.5 são apresentados os valores médios mensais de precipitação 

durante o ano. 
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FIGURA 5.5 – Histograma de precipitação média anual da bacia hidrográfica do açude 
Pesqueiro 

 

Pela distribuição da precipitação durante o ano, é possível constatar que a bacia do 

Pesqueiro possui períodos de chuvas e estiagem bem definidos, de forma que 91,3% de toda a 

precipitação do ano ocorrem entre os meses de Janeiro e Julho. Este dado é de fundamental 

importância no estudo, principalmente para as estimativas de enchimento nos anos seguintes. 

 A partir do conhecimento do período de inverno e estiagem, e com base nos dados do 

primeiro e segundo ano de operação, fez-se uma estimativa do enchimento do reservatório até 

a máxima capacidade na cota da soleira do sangradouro levando em consideração o volume 

de armazenamento do reservatório. Segundo dados da COGERH, o enchimento do açude 

Pesqueiro iniciou-se em Janeiro de 2008, e durante o primeiro inverno o açude acumulou 34% 

da capacidade, um volume de aproximadamente 2.753.000 m3, atingindo uma lâmina de água 

de 15,60 metros (cota 190.80) em Agosto de 2008.  

O primeiro período de estiagem, entre Agosto de 2008 e Janeiro de 2009, houve 

apenas uma redução do nível d’água de 1,07 m, atingindo uma lâmina d’água de 14,53 metros 

(cota 189,73). A redução pouco significativa do nível do açude durante o período de estiagem 
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deve-se principalmente a não liberação de água durante a operação de seus primeiros meses e 

ao pequeno volume armazenado (cerca de 34% da capacidade).  

No período de inverno de 2009 até o final do mês de Maio, o volume acumulado do 

açude chegou até o volume de 5.820.200 m3 (71 % da capacidade), resultando numa altura de 

coluna de água de 19,13 metros (cota 194,33) 

Adotando uma estimativa de recarga do açude semelhante aos resultados apresentados 

nos primeiros três semestres de enchimento, e com base no diagrama cota-volume, fez-se uma 

projeção do enchimento do reservatório até a sua cota de sangria. A estimativa é de que ao 

final do terceiro inverno, o nível do açude atingirá o seu nível de máxima acumulação (cota de 

196,50). 

 A partir do terceiro ano de operação do reservatório, foi definido que  o nível d’água 

sofreria um decréscimo durante o período de estiagem 2,07 m de altura de coluna de água, 

que representa a evaporação média anual observada em tanque tipo classe “A” na estação de 

Quixeramobim apresentada nos Estudos Hidrológicos do Projeto Executivo da Barragem 

Pesqueiro.  

Para os anos subseqüentes, fez-se uma estimativa cíclica de que o nível do açude 

atingiria novamente a cota de sangria durante os períodos de inverno, e no período de 

estiagem teria uma redução no nível do açude de 2,07m. Na Figura 5.6 e Tabela 5.2, é 

apresentado a variação da altura de lâmina d’água do açude Pesqueiro durante os primeiros 

cinco anos de operação. 
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FIGURA 5.6 – Enchimento do açude Pesqueiro nos primeiros cinco anos de operação 

 

TABELA 5.2 - Enchimento do açude Pesqueiro nos primeiros cinco anos de operação 

Período 
(Meses) 

Altura de 
Coluna de Água 

(m) 

Cota do 
Nível 

D'água 

Volume Armazenado Observação 

(m3) (%) 
00 0.00 175.20 0 0.0 Dado real 
07 15.60 190.80 3054767 37.2% Dado real 
12 14.53 189.73 2404153 29.3% Dado real 
17 19.13 194.33 5820200 70.8% Dado real 
24 18.09 193.29 4808306 58.5% Estimativa 
31 21.30 196.50 8219050 100.0% Estimativa 
36 19.23 194.43 5917081 72.0% Estimativa 
43 21.30 196.50 8219050 100.0% Estimativa 
48 19.23 194.43 5917081 72.0% Estimativa 
55 21.30 196.50 8219050 100.0% Estimativa 
60 19.23 194.43 5917081 72.0% Estimativa 
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b) Precipitação e evaporação 

A estimativa da precipitação e evaporação foi definida com base nos estudos 

hidrológicos do Projeto Executivo da Barragem Pesqueiro e pelos dados hidrológicos obtidos 

no “site” da Agencia Nacional de Água – ANA. Vale ressaltar que os dados obtidos 

apresentava valores de precipitação diários. 

Os dados passaram por um tratamento estatístico para se determinar um ano 

representativo em relação à precipitação e evaporação atuantes. Inicialmente, foi obtida uma 

média de precipitação para todos os 365 dias do ano nos últimos 79 anos de dados. Apesar do 

procedimento adotado, foi detectada a necessidade de se realizar mais um tratamento nos 

dados, pois a média obtida resultou em um ano de 365 dias em que cada dia apresentava 

algum valor de precipitação. Isto é de certa forma incoerente, uma vez que durante o período 

de estiagem, são muito poucos os dias em que existe alguma precipitação.  

O segundo tratamento nos dados foi feito com base na média mensal de dias chuvosos 

dos dados coletados. Para cada mês do ano, obtiveram-se a quantidade de dias de chuva que 

ocorria em média. Com base nestas informações, para cada mês foi definido o número de dias 

chuvosos e não chuvosos. Os dias chuvosos foram definidos pelos dias que tinham a maior 

média de precipitação histórica durante o período do mês em análise, e os dias não chuvosos 

foram definidos pelos dias de menor média histórica de precipitação no mês. Os dias não 

chuvosos foram considerados com precipitação nula. Para não haver alteração na média 

histórica anual e mensal, os valores de precipitação referentes aos dias em que foi definido 

que não ocorreria precipitação foram distribuídos proporcionalmente nos dias chuvosos. 

Desta forma, foi obtido um ano de precipitação representativo, atendendo a média 

histórica de precipitação anual e mensal, e com uma dispersão dos dias chuvosos mais 

realista.  

O gráfico apresentado na Figura 5.8 mostra a distribuição da precipitação media que 

foi estimada para um ano representativo. 
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FIGURA 5.8 – Distribuição da precipitação e evaporação média durante o ano 

 

Com relação aos valores de evaporação, pelo motivo de não existir dados diários, a 

estimativa foi feita com base nas informações de valores médios mensais, fornecidas pelos 

estudos hidrológicos do Projeto Executivo da Barragem Pesqueiro. Na Tabela 5.4 é 

apresentado os valores de evaporação anual. 

 

TABELA 5.4 – Evaporação média anual 
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média mensal (mm) 180 149 129 119 118 125 137 153 170 184 192 188 
Média diária (mm) 5,8 5,1 4,2 4,0 3,8 4,2 4,4 4,9 5,7 5,9 6,4 6,1 

 

5.2.4 Condição inicial das poro-pressões 

Para a realização das análises de fluxo sob o regime transiente foi necessário se 

determinar a condição inicial do problema. A condição inicial é importante porque pode ter 

influência significativa na solução, principalmente no início da simulação da análise 

transiente. 
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A condição inicial foi modelada ao final da construção da barragem com o 

reservatório vazio. Na Figura 5.4 é apresentada a distribuição da poro-pressão na seção da 

barragem Pesqueiro ao final da construção. 

 
FIGURA 5.4 – Condição inicial de poro-pressões 

A condição inicial apresentada na Figura 5.4 mostra que o maciço apresenta apenas 

um campo de pressões negativas de poro-pressão que são distribuídos de forma linear. É 

importantes destacar que a condição inicial apresentada na Figura 5.4 não representa de fato a 

verdadeira distribuição de poro-pressões no final de construção, contudo a alternativa foi 

adotada devido as dificuldades de se determinar a distribuição das poro-pressões e também 

por recomendações apresentadas por Krahn (2004). 

 

5.2.5 Simulações Transientes durante o enchimento do reservatório 

As simulações transientes bi-dimensionais foram realizadas para um período de tempo 

de 1800 dias (aproximadamente cinco anos) de operação da Barragem Pesqueiro. Para uma 

melhor observação dos resultados, principalmente com relação à influência da precipitação e 

evaporação, a modelagem foi feita com 1800 estágios que representam os 1800 dias de 

simulação. Desta maneira, é verificado as alterações de poro-pressão dia a dia e avaliando os 

impactos das precipitações e evaporações na sucção presente no maciço. 

A seguir, são apresentados os resultados das análises de fluxo transientes para cada 

ano analisado, mostrando o comportamento da linha freática a cada trimestre. 
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FIGURA 5.9 – Enchimento da Barragem Pesqueiro até o 12° mês 

 
FIGURA 5.10 - Enchimento da Barragem Pesqueiro do 12° ao 24° mês 

 

 
FIGURA 5.11 - Enchimento da Barragem Pesqueiro do 24° ao 36° mês 

 

 
FIGURA 5.12 - Enchimento da Barragem Pesqueiro do 36° ao 48° mês 
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FIGURA 5.13 - Enchimento da Barragem Pesqueiro do 48° ao 60° mês 

Pelas simulações realizadas, é possível observar o avanço da linha freática e da região 

de saturação. Os resultados mostram certo atraso do avanço da linha freática em relação ao 

nível do açude, sendo isto explicado devido a decorrência da baixa permeabilidade do maciço. 

É importante destacar que o avanço da linha freática influenciará na estabilidade da barragem, 

no qual será mostrado nos estudos de estabilidades de taludes. 

Também se pode observar nas simulações transientes que o avanço da linha de freática 

reflete a propagação da região de saturação à medida que o fluxo pela barragem preenche os 

vazios dos solos. Ao contrário do que é verificado quanto ao regime permanente, o fluxo  não 

tendo a mesma direção tangencial da linha freática. Isto pode ser visualizado por meio da 

Figura 5.14, onde apresenta os vetores de velocidade do fluxo pela barragem. 

   
FIGURA 5.14 – Detalhe dos vetores de velocidades do fluxo pelo maciço 
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Após o enchimento por completo do reservatório (t= 30 meses), é verificado que a 

região de saturação já se estabelece quase que por completo no talude de montante.  Após o 

período de 39 meses, a rede de fluxo se estabelece, estabilizando o avanço da linha freática. 

Para os resultados das simulações a partir do 39° (trigésimo-nono) mês apresentadas 

nas Figuras 5.12 e 5.13 mostram que a linha freática tem uma variação muito pequena, em 

decorrência do tempo de resposta em função da baixa permeabilidade do maciço e por conta 

da pouca variação do nível do açude. 

As simulações também mostraram que existe grande instabilidade no comportamento 

das tensões de sucção no talude de jusante. Durante o período de inverno as tensões de sucção 

em regiões mais superficiais do talude de jusante sofrem uma grande redução, em decorrência 

dos vários dias de precipitação que ocorrem neste período. Na Figura 5.15 é mostrado o 

campo de poro-pressão para o quarto mês de simulação, que corresponde ao mês com maior 

índice de precipitação durante o inverno. 

 
FIGURA 5.15 – Campo de poro-pressão durante o período de inverno 

 

O comportamento da poro-pressão durante o inverno mostra a grande influência no 

maciço nas camadas mais superficiais do talude. O dreno de pé e a camada de proteção do 

talude de jusante não sofrem grandes mudanças no campo de sucção, devendo-se à alta 

permeabilidade destes materiais que faz com que a água da precipitação seja drenada. 

Durante o período de estiagem, foi observado que os valores de sucção aumentam 

conforme ocorria à evaporação na superfície da barragem. Os contornos do campo de poro-

pressão se mostram bem diferentes de que é apresentado no período de inverno. Na Figura 

5.16 é mostrado o comportamento da poro-pressão durante o 9° (nono) mês simulado. 
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FIGURA 5.16 - Campo de poro-pressão durante o período de estiagem 
 

Também foram analisados os efeitos da precipitação para períodos de curta duração. 

Na Figura 5.17 é apresentado o campo de tensões de sucção no talude de jusante (t = 144 

dias). O comportamento é característico do período de estiagem, porém para o tempo (t = 145 

dias) na Figura 5.18, é observada uma alteração significativa nas tensões superficiais do 

talude devido à ocorrência de uma chuva de 7,42 mm simulada para este dia.  

 

 

FIGURA 5.17 – Poro-pressões no talude de jusante no dia 144 
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FIGURA 5.18 – Poro-pressões no talude de jusante no dia 145 

 

Os resultados das modelagens também mostram que os efeitos da precipitação no 

talude de jusante são mais evidentes no solo compactado, não observando alterações nas poro-

pressões, como já havia citado, nos materiais de maior permeabilidade. 

Também é possível observar que a permeabilidade do solo compactado não permite a 

saturação do maciço no talude de jusante, fazendo com que o comportamento do solo seja 

ditado pela sua condição não saturada. 

 
 

5.3 Análise de estabilidade de taludes 

5.3.1 Descrição das análises 

Para a análise de estabilidade do talude de jusante, adotou-se o método simplificado de 

Bishop (superfície de ruptura circular). A malha dos possíveis centros e raios dos círculos de 

ruptura, necessários para o cálculo do fator de segurança está ilustrada na Figura 5.19. Na 

mesma figura, é apresentada a malha de poro-pressão de água obtida pelo programa SEEP/W 

e usada como parâmetro de entrada no SLOPE/W para o cálculo da estabilidade. 
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FIGURA 5.19 – Malha dos possíveis centros e raios dos círculos de ruptura 

Para verificar se os efeitos da sucção na estabilidade da barragem, as simulações foram 

realizadas pelo método tradicional em que se considera apenas poro-pressões positivas na 

região abaixo da linha freática e considerando-se a influência dos solos não saturado na 

resistência. 

5.3.2 Parâmetros geotécnicos adotados nas análises de estabilidade de taludes 

Os parâmetros pertinentes ao estudo de estabilidade são basicamente o peso específico 

do material e os parâmetros de resistência (coesão, φ e φb). Os parâmetros para o solo 

compactado foram determinados com base nos resultados de laboratório apresentados no 

Capítulo 4. Os parâmetros para os demais materiais foram estimados.  

O valor de φb não foi considerado para o filtro vertical, rip-rap e enrocamento pelo 

motivo de se não conhecer com exatidão o valor real e por conta de que a influência de tal 

parâmetro seria mínima nas análises, pois os demais materiais estão submetidos a valores de 

sucção bem mais baixos que o solo compactado. Um resumo dos parâmetros geotécnicos 

adotados é apresentado na Tabela 5.5. 
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TABELA 5.5 – Parâmetros geotécnicos adotados nas análises de estabilidade de taludes 

Material Peso específico 
(kN) Coesão (kPa) Ângulo de 

Atrito (º) φb (º) 

Solo Compactado 18.5 13.2 31.9 17,0 
Filtro Vertical 19.0 0.0 30.0 - 

Filtro Horizontal 19.0 0.0 30.0 - 
Rip-Rap 20.0 0.0 40.0 - 

Enrocamento 21.0 0.0 42.0 - 

 

5.3.3 Resultados das Análises de estabilidade durante o enchimento do reservatório 

a) Análises de estabilidade sem considerar a influência da sucção 

As análises de estabilidades foram feitas a partir dos resultados das análises transientes 

de enchimento para os cinco anos de operação. As análises durante o enchimento foram 

realizadas no talude de jusante, por ser o talude de maior probabilidade de deslizamento. Os 

resultados a serem apresentados neste item não consideram no modelo do cálculo de 

estabilidade a influência da sucção nas resistências dos materiais.  

As Figuras 5.20 e 5.21 apresentam os fatores de segurança no início do enchimento e a 

ultima simulação (t = 60 meses), no final do enchimento. 
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FIGURA 5.20 – Análise de estabilidade no início do enchimento 

 
FIGURA 5.21 – Análise de estabilidade ao final do enchimento (t = 60 meses) 

1.828

1.819
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As simulações mostram que para todo o período analisado, o fator de segurança foi 

praticamente constante, não sendo influenciado pelas alterações de poro-pressão no interior 

do maciço. A poro-pressão não influenciou nos resultados pelo fato de que o filtro vertical 

impede a saturação do talude de jusante, e também por que a superfície potencial de ruptura 

localiza-se numa região muito superficial do talude. O comportamento da superfície potencial 

de ruptura também se mostra coerente para a situação em estudo, pois o maciço está assentado 

em rocha sã de grande resistência. 

É importante destacar a imprecisão da metodologia tradicional, pois conforme ocorre a 

elevação do nível do açude, percebe-se de forma intuitiva que a estabilidade deveria sofrer 

uma redução. A variação do fator de segurança é real por causa da alteração das tensões de 

poro-pressão que altera o estado de tensões do maciço como um todo, influenciando inclusive 

nas tensões cisalhantes. Outro fator que tem influência direta na estabilidade é a variação do 

nível d’água no talude de montante que faz com que o talude fique submetido a diferentes 

solicitações, implicando também na constante alteração do estado de tensões no maciço.  

Porém, todo este comportamento da alteração do estado de tensões no maciço não é 

considerado na metodologia tradicional de solo saturado, pois os métodos são baseados na 

hipótese do comportamento do solo como um corpo rígido-plástico. 

 

b) Análises de estabilidade considerando a influência da sucção 

A seguir serão apresentados os resultados das análises de estabilidades para a condição 

de inicial e final do enchimento, nas Figuras 22 e 23. As simulações foram realizadas da 

mesma forma que as apresentadas no item anterior, porém nestas modelagens, foi levado em 

consideração a influência das tensões de sucção presentes no maciço no cálculo do fator de 

segurança. 
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FIGURA 5.22 - Análise de estabilidade no início do enchimento 

 
 

 
FIGURA 5.23 - Análise de estabilidade no fim do enchimento (t = 60 meses) 

2.241

2.071
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As simulações de estabilidade mostram que, em relação aos resultados apresentados 

no item (a), acontece um deslocamento da superfície potencial de ruptura para regiões de 

maior profundidade no maciço. Isto ocorre devido à influência da sucção presente no talude 

de jusante, pois o solo mais superficial está submetido a níveis de sucção mais elevados que 

tende a aumentar a resistência. 

Outro fato que deve ser destacado é com relação à variação do fator de segurança na 

estabilidade do talude de jusante para período analisado, pois ao contrário dos resultados da 

metodologia tradicional, é observado que ocorre uma redução significativa da estabilidade da 

barragem. 

Para uma melhor comparação das análises de estabilidades da Barragem Pesqueiro 

durante os seus cinco primeiros anos de operação, o gráfico da Figura 5.24 e a Tabela 5.6 

mostram a evolução do fator de segurança com o tempo. 

 

 
 

FIGURA 5.24 – Comportamento da estabilidade do talude de jusante durante o enchimento 
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Tabela 5.6 - Comportamento da estabilidade do talude de jusante durante o enchimento 

Estágios FS (Metodologia 
Tradicional) 

FS (Metodologia de 
solos não 
saturados) 

DIFERENÇA 
(%) 

0 1,828 2,241 22,6 
3 1,819 2,198 20,8 
6 1,819 2,176 19,6 
9 1,819 2,158 18,6 
12 1,819 2,146 18,0 
15 1,819 2,134 17,3 
18 1,819 2,117 16,4 
21 1,819 2,107 15,8 
24 1,819 2,102 15,6 
27 1,819 2,096 15,2 
30 1,819 2,087 14,7 
33 1,819 2,08 14,3 
36 1,819 2,079 14,3 
39 1,819 2,072 13,9 
42 1,819 2,073 14,0 
45 1,819 2,07 13,8 
48 1,819 2,073 14,0 
51 1,819 2,074 14,0 
54 1,819 2,071 13,9 
57 1,819 2,068 13,7 
60 1,819 2,071 13,9 

 

Pelo que foi apresentado na Tabela 5.6 a cerca do comportamento do fator de 

segurança ao longo do tempo, verifica-se o quanto a alteração da poro-pressão no talude de 

montante afeta a estabilidade no talude de jusante. Desta forma, é possível concluir que ao 

contrário dos métodos tradicionais, a consideração dos efeitos da sucção na resistência dos 

materiais propicia resultados mais condizentes com a realidade com a variação do coeficiente 

de segurança ao longo do tempo. 

A redução do fator de segurança que ocorre ao longo do tempo deve-se principalmente 

a influência da sucção atuante a montante do filtro vertical. Isto pode ser comprovado pelos 

resultados apresentados no gráfico a seguir (Figura 5.25), no qual apresenta os valores de 

tensão cisalhante ao longo das superfícies potenciais de ruptura no inicio da enchimento (t = 0 

meses) e no final do enchimento (t = 60 meses). 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 Conclusões 

Nesta pesquisa foi apresentado um estudo envolvendo uma série de ensaios de 

laboratório, como caracterização, parâmetros hidráulicos e os parâmetros de resistência dos 

solos, com o intuito de estes parâmetros servirem como base para a realização de simulações 

de fluxo e estabilidade. As principais conclusões, a partir dos resultados avaliados neste 

trabalho, são abordadas a seguir: 

Como esperado, os ensaios de resistência ao cisalhamento sob as condições saturadas e 

não saturadas apresentaram resultados distintos. O ensaio de resistência do solo não saturado 

apresentou altos valores de tensão de cisalhamento na ruptura em relação os resultados do 

estado saturado, mostrando a influência da sucção no aumento de resistência do material. 

O método do papel filtro apresentou resultados satisfatórios para a determinação da 

relação entre o teor de umidade e a sucção presentes nos solos parcialmente saturados, 

mostrando ser uma alternativa simples e vantajosa. 

Pelas simulações de fluxo realizadas durante o período de enchimento da Barragem 

Pesqueiro, foi possível determinar do avanço da região de saturação, bem como o 

desenvolvimento das poro-pressões ao longo do período simulado. 

As simulações de percolação também mostraram resultados coerentes com respeito à 

introdução dos dados de precipitação e evaporação, constatando a influência no campo de 

tensões de poro-pressão de forma esperada, com reduções significativas nos valores de sucção 

das camadas mais superficiais do talude de jusante durante o inverno e o aumento da sucção 

durante a estiagem. 

As análises de estabilidade referentes ao período de enchimento mostraram que ocorre 

a diminuição do fator de segurança de 2,241 para 2,071, conforme o enchimento do açude, ao 

contrário da metodologia tradicional que não apresenta mudanças significativas a medida que 

ocorre as alterações das poro-pressões provocadas pelo regime transiente de fluxo. 
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Foi verificado que as análises de estabilidade realizadas com a consideração da 

influência da sucção apresentam resultados menos conservadores que os métodos tradicionais, 

resultando numa diferença de até 22,6% entre as duas metodologias. 

Apesar da precipitação/evaporação influenciar nos resultados das modelagens de 

fluxo, não foi observado alterações nos resultados de análises de estabilidade, devido que as 

alterações no campo de sucção ocorrem em camadas mais superficiais. 

Um fator importante que deve ser destacado é que os resultados obtidos refletem o 

comportamento da obra partindo da hipótese de que o sistema de drenagem está funcionando 

corretamente, contudo, uma possível colmatação do filtro resultaria em resultado menos 

expressivos, pois ocorreria uma saturação maior do maciço reduzindo a sucção e 

conseqüentemente o acréscimo de resistência adquirido pelo solo. 

Também foi possível constatar a importância do emprego dos conceitos da mecânica 

dos solos não saturados nos estudos de estabilidade de taludes de barragens de terra, pois os 

resultados mais precisos e menos conservadores da metodologia podem servir de base para 

definir projetos mais econômicos. 

 

6.2 Recomendações 

Verificar a estabilidade durante o período de enchimento de uma barragem com base 

em resultados de cisalhamento direto com sucção controlada. 

Determinar a influência da sucção nas tensões e deformações do maciço, por meio do 

emprego de métodos numéricos baseados em resultados de adensamento com sucção 

controlada. 

Realizar estudos sobre a influência dos solos não saturados em outras obras 

geotécnicas (aterros, contenções, fundações, etc.) com o objetivo de se determinar 

metodologias menos conservadoras para o dimensionamento. 

Verificar qual a contribuição no aumento do fator de segurança por influência da 

sucção mátrica na hipótese de colmatação do sistema de drenagem interna. 
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APÊNDICE  A – Método das Fatias 
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O estudo de estabilidade foi feito através da ferramenta computacional SLOPE/W.  No 

SLOPE/W utilizou-se o método simplificado de Bishop no  cálculo  do  fator  de segurança. 

Neste método a resistência ao cisalhamento está dada pela envoltória de resistência de 

Fredlund (equação 5.2) apresentada no Capitulo 3, que relembrando. 

 

τ c σ u tan u u tan  (A.1) 

Onde ua é a pressão de ar, uw a pressão de água e φb o ângulo que define o incremento 

na resistência ao cisalhamento para o incremento de sucção matricial (ua-uw).  

Na Figura A.1 mostram-se todas as forças atuando no método simplificado de Bishop, 

onde as variáveis estão definidas como segue:  

W = Peso da fatia de largura b e altura h. 

N = Força normal total na base da fatia.  

τ = Força de cisalhamento mobilizada na base de cada fatia.  

E = Força normal horizontal entre fatias, aplicada na metade da altura da fatia lado 

esquerdo EL e do lado direito ER.  

R = Raio da superfície de ruptura circular ou braço de momento associado a φ de 

cisalhamento mobilizada Sm .  

f = Braço da força normal “N” ao centro de momentos ou centro de rotação.  

x = Distância horizontal do ponto de aplicação do peso de cada fatia ao centro 

momentos ou centro de rotação.  

a = Distância perpendicular da força externa de água “A” ao centro de momentos. 

α = ângulo entre a tangente ao centro da base de cada fatia e a horizontal. 
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FIGURA A1 - Forças atuantes numa fatia de uma superfície potencial de ruptura 

 

A magnitude da força de cisalhamento mobilizada que satisfaz a condição de equilibro 

limite está dada pela seguinte equação. 

 

S
τβ
FS

β c σ u tan u u tan
FS  (A.2) 

Onde: 

σ = Tensão normal meia na base de cada fatia.  

FS  = Fator de segurança.  

b = Largura da fatia.  

 

No entanto, no método simplificado de Bishop só é  satisfeita  a  função  do  fator  de 

segurança por equilíbrio de momentos respeito a um centro de momentos definido. Dada pela 

seguinte equação. 

W S R N Aa 0 (A.3) 

Levando a equação A.2 na equação A.3 e isolando o fator de segurança tem-se. 
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FS
∑ c βR N u β tan

tan u β 1 tan
tan R tan

∑ W ∑ N Aa  (A.4) 

 

A força normal “N” na base de cada fatia da função anterior é obtida por somatória de 

forças verticais e estará dada pela seguinte equação. 

 

N
W c βsinα

FS
u β sin α tan tan

FS
u β sin α tan

FS
cos α sin α tan

FS
 (A.5) 

A somatória de forças na direção horizontal em cada fatia pode ser escrita.  

 

EL ER N Sen α SM cosα 0 (A.6) 

Levando a equação A.2 na equação A.6 e isolando a força normal entre fatias do lado 

direito de cada fatia tem-se. 

 

ER EL
N
FS tan cosα senα

β cosα
FS c u tan tan u  tan (A.7) 

A  solução  das  equações  anteriores  divide-se  em  duas  etapas. Na  primeira  etapa,  

as forças entre fatias são consideradas nulas, portanto a força normal na base de cada  fatia 

será: 

N W cosα (A.8) 

Levando este  resultado  na  equação  A.4  determina-se  o  fator  de  segurança  para  a 

primeira  etapa,  a  mesma  que  corresponde  ao  fator  de  segurança  segundo  o  método  de 

Fellenius. 

Na segunda etapa o fator de segurança pode-se reescrever da seguinte forma: 
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FS
∑ c β u βtan u β tan tan R ∑ NR tan

∑ W ∑ N Aa  (A.9) 

 

Onde N é a força normal na base da  fatia obtida utilizando-se o  fator de  segurança 

calculada na etapa anterior.   

Com este valor determina-se um novo valor de força normal  (equação A.5),  fator de 

segurança (equaçãoA.4) e forças normais entre fatias (equação A.7). Procede-se seguidamente 

a novas iterações até obter a convergência das equações não lineares. 
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APÊNDICE  B – Características da Barragem Pesqueiro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

A seguir são apresentados os principais elementos que caracterizam a Barragem 

PESQUEIRO, incluindo a sua identificação, os dados de projeto e construção, objetivo do 

empreendimento, características gerais da barragem principal, auxiliar, sangradouro e tomada 

d’água, além do gráfico da curva Cota x Área x Volume do reservatório. 

IDENTIFICAÇÃO 

• Denominação:  Açude Pesqueiro   

• Estado: Ceará 

• Município: Capistrano 

• Localidade: Pesqueiro 

• Sistema: Bacia Metropolitana 

• Rio Barrado:  Rio  Pesqueiro 

PROJETO E CONSTRUÇÃO 

• Proprietário: Secretaria dos Recursos Hídricos 

• Autor do projeto: GHG-Geologia de Engenharia Ltda. 

• Construtora: R. Furlani Engenharia  Ltda. 

• Contrato: 042/2007/PROGERIRH/SRH/CE 

• Início Construção:  Novembro de 2007 

• Término Construção: Maio  de 2008 

• Custo Contratual Previsto: R$ 4.848.088,95 

• Custo Final: R$ 3.239.495,81 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Abastecimento da sede do município de Capistrano, do distrito de Pesqueiro e demais 

localidades existentes e, também, a perenização parcial do  próprio rio Pesqueiro.. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 

• Bacia Hidráulica: 150,40 ha 

• Bacia Hidrográfica: 84,19 km² 

• Volume Acumulado (Cota El 196,50 ): 8.100.000 m³ 

• Volume Morto:  925.831,00 m³ 

• Percentual de Volume Morto Acumulado:  11,4 % 

• Vazão (TR - 1.000 Anos): 50,00 m³/s 

• Vazão (TR - 10.000 Anos):  268.00 m³/s 

• Lâmina de Sangria (TR - 1.000 Anos): 0,80 m 

• Lâmina de Sangria (TR - 10.000 Anos):  1,90 m 

• Vazão Regularizadora (100% Garantida):  0,0413 m³/s 

• Vazão Regularizadora (90% Garantida):  0,074 m³/s 

• Precipitação Média Anual:  1.484,00 mm 

BARRAGEM PRINCIPAL 

• Tipo: terra homogênea com fundação em “CUT-OFF” 

• Cota do Coroamento: 199,20 m 

• Altura Máxima: 24,20 m 

• Comprimento do Coroamento: 331,00 m 

• Largura do Coroamento: 6,00 m 

• Volume de Escavação: 108.542,62 m³ 

• Volume do Maciço: 108.542,62 m³ 

• Volume de enrocamento (Rip-Rap e Rockfill)  5.031,46 m³ 

• Volume de Brita (transição rock-fill, rip-rap e proteção jusante): 5.947,56 m³ 

• Volume de Areia (Filtros Horizontal e Vertical):  6.026,33 m³ 

• Talude de Montante  

 1:2 (V:H):  do Terreno natural até à cota de coroamento El 199,20 

• Taludes de Jusante 

 1:2 (V:H): do Terreno natural até à cota  El 181,00 (rock-fill) 
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 1:2 (V:H): da cota El 181,00 até El 190,00 (banqueta da berma) 

 1:2 (V:H): da cota El 190,00  até El 199,20    (coroamento) 

BARRAGEM AUXILIAR  (DIQUE 01) 

• Tipo: Terra homogênea com fundação em “CUT-OFF 

• Cota do Coroamento: 199,20  m 

• Altura Máxima: 6,20  m 

• Comprimento pelo Coroamento: 660,0  m 

• Largura do Coroamento: 6,00 m 

• Volume de Escavação: (Executado na  1ª. Etapa):   26.256,00 m³ 

• Volume do Maciço:  (Concluído na 1ª. Etapa):   26.256,00 m³ 

• Volume complementar de Enrocamento (Rip-Rap/Rock Fill, 2ª.Etapa ):  

29,20m³ 

• Volume Brita complementar (proteção do meio fio e jusante, 2ª. Etapa): 470,81 

m³ 

• Taludes de Montante e Jusante 

• 1:2 (V:H): do Terreno Natural à Cota El 199,20 

 

TOMADA D’ÁGUA 

• Tipo: galeria com controle de vazão a jusante 

• Localização: Estaca  019 + 5,00  (MD)                                   

• Diâmetro da Tubulação: ф= 400 mm 

• Tipo da Tubulação: Aço carbono em Chapa de 1/4” 

• Comprimento Tubulação: 80,00 m 

• Cota da Geratriz Inferior `a Montante: 184,30 m 

• Cota da Geratriz Inferior à Jusante: 184,00  m 

• N.A. Max. de Montante:  196,50 m 

• N.A. Min. de Montante: 186,00 m 

• Carga Máxima:  10,50 m 

• Vazão Regularizada com 100% de Garantia 41,30  l/s 
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• Vazão Regularizada com 90% de Garantia 74,00  l/s 

• Volume de Escavação: ( 2ª Etapa) 136,66 m³ 

• Volume de Concreto: 

• Regularização: 47,49  m³ 

• Estrutural: 72,12 m³ 

SANGRADOURO 

• Tipo: soleira espessa 

• Largura: 40,00 m 

• Cota da Soleira: 196,50 m 

• Vazão (TR = 1000 anos): 50,00 m³/s 

• Vazão (TR – 10.00 anos):  268,00 m³/s 

• Lâmina de Sangria (TR – 1000 anos):  0,80  m 

• Lâmina de Sangria (TR – 10.000 anos);   1,90  m 

• Revanche:    2,70 m 

• Escavação:( soleira fixação+ valeta drenagem talude montante 2ª. Etapa)      

69,71m³ 

• Volume de Concreto: (Segunda Etapa):  89.86 m³   

• Concreto da valeta de drenagem talude esquerdo, 2ª. Etapa: 1,78 m3  
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CURVA COTA X ÁREA X VOLUME 

 

 
FIGURA B.1 - curva cota x área x volume 
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APÊNDICE  C – Dados Climáticos da bacia da Barragem Pesqueiro 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
01 1-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
02 2-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
03 3-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
04 4-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
05 5-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
06 6-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
07 7-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
08 8-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 8.28 5.8 
09 9-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
10 10-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
11 11-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
12 12-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
13 13-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 7.50 5.8 
14 14-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
15 15-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
16 16-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
17 17-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
18 18-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 8.19 5.8 
19 19-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 7.50 5.8 
20 20-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
21 21-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
22 22-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 8.62 5.8 
23 23-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 12.27 5.8 
24 24-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
25 25-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
26 26-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 17.18 5.8 
27 27-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 7.73 5.8 
28 28-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 11.12 5.8 
29 29-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 
30 30-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 14.05 5.8 
31 31-jan 33.3 23.6 60.5 57.5 0.00 5.8 

TOTAL 102.44 179.80 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
32 1-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
33 2-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
34 3-fev 32.5 23.3 74 62 11.23 5.1 
35 4-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
36 5-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
37 6-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
38 7-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
39 8-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
40 9-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
41 10-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
42 11-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
43 12-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
44 13-fev 32.5 23.3 74 62 11.56 5.1 
45 14-fev 32.5 23.3 74 62 12.57 5.1 
46 15-fev 32.5 23.3 74 62 10.52 5.1 
47 16-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
48 17-fev 32.5 23.3 74 62 12.81 5.1 
49 18-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
50 19-fev 32.5 23.3 74 62 14.84 5.1 
51 20-fev 32.5 23.3 74 62 14.98 5.1 
52 21-fev 32.5 23.3 74 62 16.12 5.1 
53 22-fev 32.5 23.3 74 62 12.22 5.1 
54 23-fev 32.5 23.3 74 62 14.00 5.1 
55 24-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
56 25-fev 32.5 23.3 74 62 10.36 5.1 
57 26-fev 32.5 23.3 74 62 12.93 5.1 
58 27-fev 32.5 23.3 74 62 0.00 5.1 
59 28-fev 32.5 23.3 74 62 14.87 5.1 

TOTAL 169.01 142.80 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
60 1-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
61 2-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
62 3-mar 31.5 23.6 82 70 13.65 4.2 
63 4-mar 31.5 23.6 82 70 12.18 4.2 
64 5-mar 31.5 23.6 82 70 12.09 4.2 
65 6-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
66 7-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
67 8-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
68 9-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
69 10-mar 31.5 23.6 82 70 12.13 4.2 
70 11-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
71 12-mar 31.5 23.6 82 70 13.94 4.2 
72 13-mar 31.5 23.6 82 70 14.93 4.2 
73 14-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
74 15-mar 31.5 23.6 82 70 14.32 4.2 
75 16-mar 31.5 23.6 82 70 11.86 4.2 
76 17-mar 31.5 23.6 82 70 16.08 4.2 
77 18-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
78 19-mar 31.5 23.6 82 70 19.39 4.2 
79 20-mar 31.5 23.6 82 70 14.75 4.2 
80 21-mar 31.5 23.6 82 70 11.77 4.2 
81 22-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
82 23-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
83 24-mar 31.5 23.6 82 70 0.00 4.2 
84 25-mar 31.5 23.6 82 70 17.54 4.2 
85 26-mar 31.5 23.6 82 70 16.67 4.2 
86 27-mar 31.5 23.6 82 70 15.88 4.2 
87 28-mar 31.5 23.6 82 70 19.96 4.2 
88 29-mar 31.5 23.6 82 70 14.30 4.2 
89 30-mar 31.5 23.6 82 70 14.45 4.2 
90 31-mar 31.5 23.6 82 70 14.71 4.2 

TOTAL 280.60 130.20 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
91 1-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
92 2-abr 30.8 23 86 74 18.44 4 
93 3-abr 30.8 23 86 74 14.93 4 
94 4-abr 30.8 23 86 74 13.94 4 
95 5-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
96 6-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
97 7-abr 30.8 23 86 74 16.23 4 
98 8-abr 30.8 23 86 74 18.33 4 
99 9-abr 30.8 23 86 74 15.59 4 

100 10-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
101 11-abr 30.8 23 86 74 21.27 4 
102 12-abr 30.8 23 86 74 17.49 4 
103 13-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
104 14-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
105 15-abr 30.8 23 86 74 18.51 4 
106 16-abr 30.8 23 86 74 15.93 4 
107 17-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
108 18-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
109 19-abr 30.8 23 86 74 14.47 4 
110 20-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
111 21-abr 30.8 23 86 74 16.83 4 
112 22-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
113 23-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
114 24-abr 30.8 23 86 74 13.28 4 
115 25-abr 30.8 23 86 74 14.24 4 
116 26-abr 30.8 23 86 74 13.79 4 
117 27-abr 30.8 23 86 74 0.00 4 
118 28-abr 30.8 23 86 74 17.00 4 
119 29-abr 30.8 23 86 74 14.53 4 
120 30-abr 30.8 23 86 74 18.98 4 

TOTAL 293.78 120.00 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
121 1-mai 29.1 22.2 85 73 17.53 3.8 
122 2-mai 29.1 22.2 85 73 18.65 3.8 
123 3-mai 29.1 22.2 85 73 18.56 3.8 
124 4-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
125 5-mai 29.1 22.2 85 73 19.61 3.8 
126 6-mai 29.1 22.2 85 73 18.00 3.8 
127 7-mai 29.1 22.2 85 73 15.90 3.8 
128 8-mai 29.1 22.2 85 73 16.15 3.8 
129 9-mai 29.1 22.2 85 73 16.54 3.8 
130 10-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
131 11-mai 29.1 22.2 85 73 20.24 3.8 
132 12-mai 29.1 22.2 85 73 14.96 3.8 
133 13-mai 29.1 22.2 85 73 18.08 3.8 
134 14-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
135 15-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
136 16-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
137 17-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
138 18-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
139 19-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
140 20-mai 29.1 22.2 85 73 15.06 3.8 
141 21-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
142 22-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
143 23-mai 29.1 22.2 85 73 17.68 3.8 
144 24-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
145 25-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
146 26-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
147 27-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
148 28-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
149 29-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
150 30-mai 29.1 22.2 85 73 0.00 3.8 
151 31-mai 29.1 22.2 85 73 17.95 3.8 

TOTAL 244.91 117.80 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
152 1-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
153 2-jun 30.3 21.4 81 69 14.02 4.2 
154 3-jun 30.3 21.4 81 69 16.59 4.2 
155 4-jun 30.3 21.4 81 69 14.05 4.2 
156 5-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
157 6-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
158 7-jun 30.3 21.4 81 69 15.26 4.2 
159 8-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
160 9-jun 30.3 21.4 81 69 14.30 4.2 
161 10-jun 30.3 21.4 81 69 13.89 4.2 
162 11-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
163 12-jun 30.3 21.4 81 69 20.63 4.2 
164 13-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
165 14-jun 30.3 21.4 81 69 19.08 4.2 
166 15-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
167 16-jun 30.3 21.4 81 69 13.33 4.2 
168 17-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
169 18-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
170 19-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
171 20-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
172 21-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
173 22-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
174 23-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
175 24-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
176 25-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
177 26-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
178 27-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
179 28-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
180 29-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 
181 30-jun 30.3 21.4 81 69 0.00 4.2 

TOTAL 141.15 126.00 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
182 1-jul 30.9 21.2 71 59 15.50 4.4 
183 2-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
184 3-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
185 4-jul 30.9 21.2 71 59 15.11 4.4 
186 5-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
187 6-jul 30.9 21.2 71 59 19.01 4.4 
188 7-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
189 8-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
190 9-jul 30.9 21.2 71 59 16.56 4.4 
191 10-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
192 11-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
193 12-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
194 13-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
195 14-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
196 15-jul 30.9 21.2 71 59 15.87 4.4 
197 16-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
198 17-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
199 18-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
200 19-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
201 20-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
202 21-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
203 22-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
204 23-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
205 24-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
206 25-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
207 26-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
208 27-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
209 28-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
210 29-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
211 30-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 
212 31-jul 30.9 21.2 71 59 0.00 4.4 

TOTAL 82.05 136.40 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
213 1-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
214 2-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 12.48 4.9 
215 3-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
216 4-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 12.13 4.9 
217 5-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
218 6-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
219 7-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
220 8-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
221 9-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
222 10-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
223 11-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
224 12-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
225 13-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
226 14-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
227 15-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
228 16-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
229 17-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
230 18-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
231 19-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
232 20-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
233 21-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
234 22-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
235 23-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
236 24-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
237 25-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
238 26-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
239 27-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
240 28-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
241 29-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
242 30-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 
243 31-ago 32.8 22.5 59.5 56.5 0.00 4.9 

TOTAL 24.61 151.90 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
244 1-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
245 2-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
246 3-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
247 4-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
248 5-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
249 6-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
250 7-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
251 8-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
252 9-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
253 10-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
254 11-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
255 12-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
256 13-set 34.1 22.5 57.5 54.5 5.55 5.7 
257 14-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
258 15-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
259 16-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
260 17-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
261 18-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
262 19-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
263 20-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
264 21-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
265 22-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
266 23-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
267 24-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
268 25-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
269 26-set 34.1 22.5 57.5 54.5 8.52 5.7 
270 27-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
271 28-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
272 29-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 
273 30-set 34.1 22.5 57.5 54.5 0.00 5.7 

TOTAL 14.07 171.00 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
274 1-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
275 2-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
276 3-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
277 4-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
278 5-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
279 6-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
280 7-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
281 8-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
282 9-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
283 10-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
284 11-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
285 12-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
286 13-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
287 14-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
288 15-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
289 16-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
290 17-out 34.7 23.1 59.5 56.5 6.86 5.9 
291 18-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
292 19-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
293 20-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
294 21-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
295 22-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
296 23-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
297 24-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
298 25-out 34.7 23.1 59.5 56.5 7.42 5.9 
299 26-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
300 27-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
301 28-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
302 29-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 
303 30-out 34.7 23.1 59.5 56.5 3.36 5.9 
304 31-out 34.7 23.1 59.5 56.5 0.00 5.9 

TOTAL 17.64 182.90 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
305 1-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
306 2-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
307 3-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
308 4-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
309 5-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
310 6-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
311 7-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
312 8-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
313 9-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
314 10-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
315 11-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
316 12-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
317 13-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
318 14-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
319 15-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
320 16-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
321 17-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
322 18-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
323 19-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 4.77 6.4 
324 20-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
325 21-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
326 22-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
327 23-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
328 24-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
329 25-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
330 26-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 6.60 6.4 
331 27-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
332 28-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 8.69 6.4 
333 29-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 
334 30-nov 34.7 23.4 56.5 53.5 0.00 6.4 

TOTAL 20.06 192.00 
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Dia Data 
Temperatura (°C) Umidade relativa 

(%) Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm/dia) 

Max Min Max Min 
335 1-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
336 2-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
337 3-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
338 4-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
339 5-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
340 6-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
341 7-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
342 8-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
343 9-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
344 10-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
345 11-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
346 12-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
347 13-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
348 14-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
349 15-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 11.03 6.1 
350 16-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
351 17-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
352 18-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
353 19-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
354 20-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
355 21-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 8.43 6.1 
356 22-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 12.14 6.1 
357 23-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 7.85 6.1 
358 24-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
359 25-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
360 26-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
361 27-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
362 28-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 7.91 6.1 
363 29-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
364 30-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 
365 31-dez 34.4 23.7 58.5 55.5 0.00 6.1 

TOTAL 47.36 189.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICE  D – Nível do Reservatório Durante O Enchimento 
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N° Data Cota (m) Altura de coluna de 
água (m) N° Data Cota (m) Altura de coluna de 

água (m) 

1 03/06/08 190.21 15.01 51 23/07/08 190.41 15.21 
2 04/06/08 190.21 15.01 52 24/07/08 190.41 15.21 
3 05/06/08 190.21 15.01 53 25/07/08 190.41 15.21 
4 06/06/08 190.23 15.03 54 26/07/08 190.41 15.21 
5 07/06/08 190.23 15.03 55 27/07/08 190.41 15.21 
6 08/06/08 190.24 15.04 56 28/07/08 190.4 15.2 
7 09/06/08 190.26 15.06 57 29/07/08 190.4 15.2 
8 10/06/08 190.28 15.08 58 30/07/08 190.4 15.2 
9 11/06/08 190.28 15.08 59 31/07/08 190.4 15.2 
10 12/06/08 190.28 15.08 60 01/08/08 190.4 15.2 
11 13/06/08 190.29 15.09 61 02/08/08 190.4 15.2 
12 14/06/08 190.3 15.1 62 03/08/08 190.4 15.2 
13 15/06/08 190.3 15.1 63 04/08/08 190.39 15.19 
14 16/06/08 190.31 15.11 64 05/08/08 190.39 15.19 
15 17/06/08 190.31 15.11 65 06/08/08 190.38 15.18 
16 18/06/08 190.31 15.11 66 07/08/08 190.37 15.17 
17 19/06/08 190.32 15.12 67 08/08/08 190.39 15.19 
18 20/06/08 190.32 15.12 68 09/08/08 190.7 15.5 
19 21/06/08 190.32 15.12 69 10/08/08 190.78 15.58 
20 22/06/08 190.33 15.13 70 11/08/08 190.79 15.59 
21 23/06/08 190.33 15.13 71 12/08/08 190.8 15.6 
22 24/06/08 190.33 15.13 72 13/08/08 190.8 15.6 
23 25/06/08 190.33 15.13 73 14/08/08 190.8 15.6 
24 26/06/08 190.33 15.13 74 15/08/08 190.8 15.6 
25 27/06/08 190.33 15.13 75 16/08/08 190.8 15.6 
26 28/06/08 190.33 15.13 76 17/08/08 190.79 15.59 
27 29/06/08 190.33 15.13 77 18/08/08 190.79 15.59 
28 30/06/08 190.33 15.13 78 19/08/08 190.79 15.59 
29 01/07/08 190.33 15.13 79 20/08/08 190.79 15.59 
30 02/07/08 190.36 15.16 80 21/08/08 190.79 15.59 
31 03/07/08 190.38 15.18 81 22/08/08 190.78 15.58 
32 04/07/08 190.39 15.19 82 23/08/08 190.78 15.58 
33 05/07/08 190.39 15.19 83 24/08/08 190.78 15.58 
34 06/07/08 190.39 15.19 84 25/08/08 190.77 15.57 
35 07/07/08 190.4 15.2 85 26/08/08 190.77 15.57 
36 08/07/08 190.4 15.2 86 27/08/08 190.77 15.57 
37 09/07/08 190.4 15.2 87 28/08/08 190.76 15.56 
38 10/07/08 190.4 15.2 88 29/08/08 190.76 15.56 
39 11/07/08 190.4 15.2 89 30/08/08 190.75 15.55 
40 12/07/08 190.4 15.2 90 31/08/08 190.74 15.54 
41 13/07/08 190.41 15.21 91 01/09/08 190.74 15.54 
42 14/07/08 190.41 15.21 92 02/09/08 190.73 15.53 
43 15/07/08 190.41 15.21 93 03/09/08 190.72 15.52 
44 16/07/08 190.41 15.21 94 04/09/08 190.71 15.51 
45 17/07/08 190.41 15.21 95 05/09/08 190.71 15.51 
46 18/07/08 190.41 15.21 96 06/09/08 190.7 15.5 
47 19/07/08 190.41 15.21 97 07/09/08 190.7 15.5 
48 20/07/08 190.41 15.21 98 08/09/08 190.68 15.48 
49 21/07/08 190.41 15.21 99 09/09/08 190.68 15.48 
50 22/07/08 190.41 15.21 100 10/09/08 190.67 15.47 
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N° Data Cota (m) Altura de coluna de 
água (m) N° Data Cota (m) Altura de coluna de 

água (m) 

101 11/09/08 190.67 15.47 151 31/10/08 190.26 15.06 
102 12/09/08 190.66 15.46 152 01/11/08 190.25 15.05 
103 13/09/08 190.66 15.46 153 02/11/08 190.24 15.04 
104 14/09/08 190.66 15.46 154 03/11/08 190.23 15.03 
105 15/09/08 190.64 15.44 155 04/11/08 190.22 15.02 
106 16/09/08 190.63 15.43 156 05/11/08 190.21 15.01 
107 17/09/08 190.63 15.43 157 06/11/08 190.2 15 
108 18/09/08 190.62 15.42 158 07/11/08 190.2 15 
109 19/09/08 190.62 15.42 159 08/11/08 190.19 14.99 
110 20/09/08 190.61 15.41 160 09/11/08 190.19 14.99 
111 21/09/08 190.6 15.4 161 10/11/08 190.18 14.98 
112 22/09/08 190.6 15.4 162 11/11/08 190.18 14.98 
113 23/09/08 190.59 15.39 163 12/11/08 190.18 14.98 
114 24/09/08 190.58 15.38 164 13/11/08 190.17 14.97 
115 25/09/08 190.58 15.38 165 14/11/08 190.17 14.97 
116 26/09/08 190.57 15.37 166 15/11/08 190.16 14.96 
117 27/09/08 190.57 15.37 167 16/11/08 190.15 14.95 
118 28/09/08 190.56 15.36 168 17/11/08 190.15 14.95 
119 29/09/08 190.55 15.35 169 18/11/08 190.14 14.94 
120 30/09/08 190.54 15.34 170 19/11/08 190.14 14.94 
121 01/10/08 190.54 15.34 171 20/11/08 190.13 14.93 
122 02/10/08 190.53 15.33 172 21/11/08 190.13 14.93 
123 03/10/08 190.51 15.31 173 22/11/08 190.12 14.92 
124 04/10/08 190.5 15.3 174 23/11/08 190.11 14.91 
125 05/10/08 190.5 15.3 175 24/11/08 190.11 14.91 
126 06/10/08 190.49 15.29 176 25/11/08 190.1 14.9 
127 07/10/08 190.48 15.28 177 26/11/08 190.09 14.89 
128 08/10/08 190.47 15.27 178 27/11/08 190.09 14.89 
129 09/10/08 190.46 15.26 179 28/11/08 190.08 14.88 
130 10/10/08 190.45 15.25 180 29/11/08 190.08 14.88 
131 11/10/08 190.43 15.23 181 30/11/08 190.07 14.87 
132 12/10/08 190.42 15.22 182 01/12/08 190.06 14.86 
133 13/10/08 190.42 15.22 183 02/12/08 190.05 14.85 
134 14/10/08 190.42 15.22 184 03/12/08 190.05 14.85 
135 15/10/08 190.41 15.21 185 04/12/08 190.04 14.84 
136 16/10/08 190.4 15.2 186 05/12/08 190.03 14.83 
137 17/10/08 190.39 15.19 187 06/12/08 190.02 14.82 
138 18/10/08 190.38 15.18 188 07/12/08 190.01 14.81 
139 19/10/08 190.37 15.17 189 08/12/08 190 14.8 
140 20/10/08 190.36 15.16 190 09/12/08 190 14.8 
141 21/10/08 190.35 15.15 191 10/12/08 189.99 14.79 
142 22/10/08 190.34 15.14 192 11/12/08 189.98 14.78 
143 23/10/08 190.33 15.13 193 12/12/08 189.97 14.77 
144 24/10/08 190.32 15.12 194 13/12/08 189.96 14.76 
145 25/10/08 190.31 15.11 195 14/12/08 189.95 14.75 
146 26/10/08 190.3 15.1 196 15/12/08 189.94 14.74 
147 27/10/08 190.3 15.1 197 16/12/08 189.93 14.73 
148 28/10/08 190.29 15.09 198 17/12/08 189.93 14.73 
149 29/10/08 190.28 15.08 199 18/12/08 189.92 14.72 
150 30/10/08 190.27 15.07 200 19/12/08 189.92 14.72 
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N° Data Cota (m) Altura de coluna de 
água (m) N° Data Cota (m) Altura de coluna de 

água (m) 

201 20/12/08 189.91 14.71 251 09/02/09 189.73 14.53 
202 21/12/08 189.9 14.7 252 10/02/09 189.72 14.52 
203 22/12/08 189.9 14.7 253 11/02/09 189.71 14.51 
204 23/12/08 189.9 14.7 254 12/02/09 189.72 14.52 
205 24/12/08 189.89 14.69 255 13/02/09 189.69 14.49 
206 25/12/08 189.89 14.69 256 14/02/09 189.69 14.49 
207 26/12/08 189.88 14.68 257 15/02/09 189.7 14.5 
208 27/12/08 189.87 14.67 258 16/02/09 189.7 14.5 
209 28/12/08 189.87 14.67 259 17/02/09 189.7 14.5 
210 29/12/08 189.85 14.65 260 18/02/09 189.7 14.5 
211 30/12/08 189.85 14.65 261 19/02/09 189.7 14.5 
212 31/12/08 189.85 14.65 262 20/02/09 189.69 14.49 
213 01/01/09 189.84 14.64 263 21/02/09 189.69 14.49 
214 02/01/09 189.83 14.63 264 22/02/09 189.69 14.49 
215 03/01/09 189.83 14.63 265 23/02/09 189.7 14.5 
216 04/01/09 189.82 14.62 266 24/02/09 189.78 14.58 
217 05/01/09 189.81 14.61 267 25/02/09 189.79 14.59 
218 06/01/09 189.8 14.6 268 26/02/09 189.79 14.59 
219 07/01/09 189.8 14.6 269 27/02/09 189.79 14.59 
220 08/01/09 189.79 14.59 270 28/02/09 189.79 14.59 
221 09/01/09 189.79 14.59 271 01/03/09 189.79 14.59 
222 10/01/09 189.78 14.58 272 02/03/09 189.79 14.59 
223 11/01/09 189.78 14.58 273 03/03/09 189.79 14.59 
224 12/01/09 189.78 14.58 274 04/03/09 189.89 14.69 
225 13/01/09 189.78 14.58 275 05/03/09 189.91 14.71 
226 14/01/09 189.77 14.57 276 06/03/09 189.92 14.72 
227 15/01/09 189.77 14.57 277 07/03/09 189.92 14.72 
228 16/01/09 189.76 14.56 278 08/03/09 189.92 14.72 
229 17/01/09 189.75 14.55 279 09/03/09 189.92 14.72 
230 18/01/09 189.74 14.54 280 10/03/09 189.91 14.71 
231 19/01/09 189.74 14.54 281 11/03/09 189.91 14.71 
232 20/01/09 189.73 14.53 282 12/03/09 189.92 14.72 
233 21/01/09 189.73 14.53 283 13/03/09 189.95 14.75 
234 22/01/09 189.75 14.55 284 14/03/09 189.97 14.77 
235 23/01/09 189.75 14.55 285 15/03/09 189.97 14.77 
236 24/01/09 189.75 14.55 286 16/03/09 189.97 14.77 
237 25/01/09 189.75 14.55 287 17/03/09 189.97 14.77 
238 26/01/09 189.77 14.57         
239 27/01/09 189.77 14.57         
240 28/01/09 189.77 14.57         
241 29/01/09 189.77 14.57         
242 31/01/09 189.76 14.56         
243 01/02/09 189.76 14.56         
244 02/02/09 189.76 14.56         
245 03/02/09 189.76 14.56         
246 04/02/09 189.75 14.55         
247 05/02/09 189.75 14.55         
248 06/02/09 189.75 14.55         
249 07/02/09 189.74 14.54         
250 08/02/09 189.74 14.54         
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APÊNDICE  E – Resultados dos Ensaios de Laboratório 
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DENSIDADE REAL DE SOLOS 
 
 
ÓRGÃO EXECUTOR: LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS 
AMOSTRA:01 - A 
 
 
    
Picnômetro Nº 11 14 12 
Peso do Picnômetro (P1) 53,37 32,33 38,32 
Peso do Picnômetro + solo seco (P2) 63,39 42,46 48,38 
Peso do Solo Seco 10,02 10,13 10,06 
Peso do Picnômetro + solo seco + água (P3) 107,72 87,27 89,24 
Peso da água complementar - - - 
Peso do Picnômetro + Água (P4) 101,33 80,78 82,79 
Peso da água 47,96 48,45 44,47 
Volume de água deslocada - - - 
Temperatura da água - - - 
Densidade Real do Solo 2,76 2,78 2,79 
 
Média 

 
2,78 
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−
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Onde: 
δt  = densidade real do solo à temperatura t; 
P1 = peso do picnômetro vazio, seco e limpo em gramas; 
P2 = peso do picnômetro mais amostra em gramas; 
P3 = peso do picnômetro mais amostra mais água em gramas; 
P4 = peso do picnômetro mais água em gramas. 
 
 
OBSERVAÇÕES:             
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DENSIDADE REAL DE SOLOS 
 
 
ÓRGÃO EXECUTOR: LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS 
AMOSTRA:01-B 
 
 
    
Picnômetro Nº 10 20 07 
Peso do Picnômetro (P1) 33,54 49,26 32,32 
Peso do Picnômetro + solo seco (P2) 43,60 59,29 42,35 
Peso do Solo Seco 9,99 10,01 10,01 
Peso do Picnômetro + solo seco + água (P3) 87,71 104,42 87,18 
Peso da água complementar - - - 
Peso do Picnômetro + Água (P4) 81,26 98,05 80,81 
Peso da água 47,72 48,79 48,49 
Volume de água deslocada - - - 
Temperatura da água - - - 
Densidade Real do Solo 2,79 2,74 2,74 
 
Média 

 
2,76 

 
 

)()( 2314

12

PPPP
PP

−−−
−

=δ  

Onde: 
δt  = densidade real do solo à temperatura t; 
P1 = peso do picnômetro vazio, seco e limpo em gramas; 
P2 = peso do picnômetro mais amostra em gramas; 
P3 = peso do picnômetro mais amostra mais água em gramas; 
P4 = peso do picnômetro mais água em gramas. 
 
 
OBSERVAÇÕES:             
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DENSIDADE REAL DE SOLOS 
 
 
ÓRGÃO EXECUTOR: LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS 
AMOSTRA: 01 - C 
 
 
    
Picnômetro Nº 7 12 20 
Peso do Picnômetro (P1) 32,32 38,42 49,27 
Peso do Picnômetro + solo seco (P2) 42,38 48,46 59,32 
Peso do Solo Seco 10,06 10,04 10,05 
Peso do Picnômetro + solo seco + água (P3) 87,24 89,18 104,47 
Peso da água complementar - - - 
Peso do Picnômetro + Água (P4) 80,76 82,80 98,03 
Peso da água 48,44 44,38 48,76 
Volume de água deslocada - - - 
Temperatura da água - - - 
Densidade Real do Solo 2,81 2,74 2,78 
 
Média 

 
2,78 
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−−−
−

=δ  

Onde: 
δt  = densidade real do solo à temperatura t; 
P1 = peso do picnômetro vazio, seco e limpo em gramas; 
P2 = peso do picnômetro mais amostra em gramas; 
P3 = peso do picnômetro mais amostra mais água em gramas; 
P4 = peso do picnômetro mais água em gramas. 
 
 
OBSERVAÇÕES:             
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DENSIDADE REAL DE SOLOS 
 
 
ÓRGÃO EXECUTOR: LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS 
AMOSTRA: 02_A 
 
 
    
Picnômetro Nº 3 10 07 
Peso do Picnômetro (P1) 35,80 33,56 32,32 
Peso do Picnômetro + solo seco (P2) 45,84 43,63 42,33 
Peso do Solo Seco 10,04 10,07 10,01 
Peso do Picnômetro + solo seco + água (P3) 102,66 87,83 87,23 
Peso da água complementar - - - 
Peso do Picnômetro + Água (P4) 96,27 81,37 80,83 
Peso da água 60,47 47,81 48,51 
Volume de água deslocada - - - 
Temperatura da água - - - 
Densidade Real do Solo 2,75 2,79 2,77 
 
Média 

 
2,77 

 
 

)()( 2314

12

PPPP
PP

−−−
−

=δ  

Onde: 
δt  = densidade real do solo à temperatura t; 
P1 = peso do picnômetro vazio, seco e limpo em gramas; 
P2 = peso do picnômetro mais amostra em gramas; 
P3 = peso do picnômetro mais amostra mais água em gramas; 
P4 = peso do picnômetro mais água em gramas. 
 
 
OBSERVAÇÕES:             
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DENSIDADE REAL DE SOLOS 
 
 
ÓRGÃO EXECUTOR: LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS 
AMOSTRA: 02-B 
 
 
    
Picnômetro Nº 6 11 12 
Peso do Picnômetro (P1) 24,75 53,37 38,32 
Peso do Picnômetro + solo seco (P2) 34,74 63,38 48,33 
Peso do Solo Seco 9,99 10,01 10,01 
Peso do Picnômetro + solo seco + água (P3) 82,29 107,67 89,13 
Peso da água complementar - - - 
Peso do Picnômetro + Água (P4) 75,90 101,33 82,79 
Peso da água 51,15 60,50 44,47 
Volume de água deslocada - - - 
Temperatura da água - - - 
Densidade Real do Solo 2,78 2,73 2,73 
 
Média 

 
2,74 

 
 

)()( 2314

12

PPPP
PP

−−−
−

=δ  

Onde: 
δt  = densidade real do solo à temperatura t; 
P1 = peso do picnômetro vazio, seco e limpo em gramas; 
P2 = peso do picnômetro mais amostra em gramas; 
P3 = peso do picnômetro mais amostra mais água em gramas; 
P4 = peso do picnômetro mais água em gramas. 
 
 
OBSERVAÇÕES:             
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DENSIDADE REAL DE SOLOS 
 
 
ÓRGÃO EXECUTOR: LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS 
AMOSTRA: 02-C 
 
 
    
Picnômetro Nº 3 6 9 
Peso do Picnômetro (P1) 35,78 24,75 34,05 
Peso do Picnômetro + solo seco (P2) 45,84 34,79 44,10 
Peso do Solo Seco 10,06 10,04 10,07 
Peso do Picnômetro + solo seco + água (P3) 102,64 82,34 95,47 
Peso da água complementar - - - 
Peso do Picnômetro + Água (P4) 96,28 75,90 89,16 
Peso da água 60,50 51,15 55,11 
Volume de água deslocada - - - 
Temperatura da água - - - 
Densidade Real do Solo 2,72 2,79 2,69 
 
Média 

 
2,73 
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−

=δ  

Onde: 
δt  = densidade real do solo à temperatura t; 
P1 = peso do picnômetro vazio, seco e limpo em gramas; 
P2 = peso do picnômetro mais amostra em gramas; 
P3 = peso do picnômetro mais amostra mais água em gramas; 
P4 = peso do picnômetro mais água em gramas. 
 
 
OBSERVAÇÕES:             
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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