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RESUMO 

 

A utilização de dispositivos hidráulicos de drenagem em taludes tem se tornado 

bastante recorrente diante do processo contínuo de urbanização em áreas de riscos 

e dos significativos prejuízos gerados pelos colapsos de estruturas de terra ocorridos 

nas últimas décadas.  Este trabalho tem o objetivo de avaliar a influência das 

características do talude na vazão drenada com Drenos Horizontais Profundos (DHP) 

e propor relações matemáticas que possibilite a obtenção da vazão nos mesmos. Os 

taludes em estudo possuem declividade 1 para 2, 1 para 2,5 e 1 para 3. Para realizar 

as modelagens numéricas, foram utilizados os softwares VADOSE (licença perpétua) 

e SLOPE (licença estudante), ambos da GeoStudio 2007, sendo realizado fluxos 

estacionários e transientes para cada caso. Foram utilizados como parâmetros de 

entrada:  a temperatura de 25°C, dados hidráulicos dos materiais e geométricos do 

talude e do dreno. Dessa forma, no presente trabalho foi feita a análise da eficiência 

de dispositivos hidráulicos para o rebaixamento de lençol freático e para a 

consequente estabilização da encosta de cada caso e a obtenção da vazão drenante. 

Destaca-se a importância de trabalhos desse caráter, visto que registros de 

modelagens numéricas voltadas para o uso de drenos em taludes e as consequentes 

relações matemáticas são escassas. 

Palavras-chave: Estabilidade. DHP. Modelagem numérica. VADOSE. SLOPE. 

 

   

  



12 
 

 

RESUMO 

 

The use of hydraulic drainage devices on embankments has become quite recurrent 

due to the continuous process of urbanization in areas of risk and the significant 

damages caused by the collapses of earth structures that have occurred in the last 

decades. This work has the objective of evaluating the influence of the slope 

characteristics on the flow drained by the Deep Horizontal Drains (DHP) and determine 

the mathematical relationships that allow the flow to be obtained. The slopes under 

study are slopes 1 to 2, 1 to 2.5 and 1 to 3. To perform the numerical modeling, the 

software VADOSE (perpetual license) and SLOPE (student license), both of 

GeoStudio 2007, were used. carried out stationary and transient flows for each case. 

As input parameters were used: thermal conditions of 25 ° C, hydraulic data of the 

materials and geometric data of the slope and the drain. Thus, in the present work the 

analysis of the efficiency of hydraulic devices for the lowering of the water table and 

for the consequent slope stabilization and the drainage flow were obtained. The 

importance of works of this character is emphasized, since the numerical models for 

the use of drains in slopes and the consequent mathematical relations are almost non-

existent in the bibliographies. 

Keywords: Stability. DHP. Numerical modeling. VADOSE. SLOPE. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos problemas que causam preocupação a técnicos da área de 

engenharia é a instabilidade de taludes, pois a ruptura de encostas podem acarretar 

prejuízos financeiros, problemas sociais de significativa importância e dezenas de 

óbitos. A ocupação desordenada de áreas consideradas de risco pelos cidadãos e as 

ações humanas de degradação ambiental são agravadas, em períodos chuvosos, 

ocasionando a ruptura de taludes naturais e deslizamentos de terra. Essa expansão 

urbana descontrolada e a realização de obras em áreas de risco torna o problema da 

estabilidade de taludes e obras de contenção cada dia mais importante de ser 

estudado e conscientizado pela população. Além disso, pode-se citar que o problema 

de instabilidade e ruptura de taludes naturais em zonas povoadas envolve questões 

políticas, sociais e de gestão pública, pois a maioria da população que reside em 

zonas de risco não possuem uma moradia própria.  

Segundo Gerscovish (2016), apesar dos vários tipos de fatores 

determinantes na instabilidade de taludes, os mais comuns são os escorregamentos 

devidos à percolação d’água, que ocorrem, durante períodos de chuva, quando há 

elevação do nível do lençol freático ou, apenas, por saturação das camadas 

superficiais de solo. Com essa significativa influência da água na estabilidade das 

estruturas de contenção e nos problemas de âmbito ambiental, evidencia-se a 

importância do conhecimento do regime de fluxo da água, que está diretamente 

relacionado com o surgimento de forças de percolação, com a elevação de 

poropressões, com a erosão interna, com o aumento do grau de saturação e a 

diminuição da coesão aparente. Através da determinação da rede de fluxo, pode-se 

compreender a maneira como se dá a percolação subterrânea, permitindo calcular as 

poropressões e, consequentemente, avaliar a segurança com e sem o uso de 

dispositivos de drenagem, e também analisar o fluxo dos contaminantes no lençol 

freático para tomar medidas corretivas.  

Diante disso, com o objetivo de evitar escorregamentos de encostas e 

garantir a segurança de obras de engenharia, muitos estudos e projetos de 

estabilização voltados para sistemas de drenagem e para a estabilidade de taludes 

vem sendo realizados.  
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Nos projetos de estabilização o fundamental é atuar sobre os mecanismos 

instabilizadores. Se a ação instabilizadora é a percolação interna no maciço, devem 

ser realizadas drenagem profunda e/ou impermeabilização a montante do talude. Já 

se ação principal for erosiva, o problema pode ser combatido com a proteção vegetal 

ou com proteção contra a ação erosiva da água do canal no pé de talude; e se o 

deslizamento ocorrer por efeito das forças gravitacionais o retaludamento deve ser a 

primeira opção a ser analisada.   

Nas obras de estabilização é importante considerar também as soluções 

mais simples, às vezes, elas são as mais adequadas. As obras mais caras só se 

justificam quando o processo de instabilização não pode ser mais controlado pelas 

obras mais simples. 

As investigações acerca da estabilidade de taludes, da redução das 

poropressões e do uso de sistemas de drenagem podem ser relacionadas a três 

grandes áreas de aplicação: construção, manutenção e recuperação de grandes 

obras civis (rodovias, ferrovias, barragens etc.). O vasto campo de pesquisas 

interdisciplinares relacionado à avaliação da estabilidade, à comparação dos sistemas 

de drenagem e à análise dos fluxos de água têm permitido adotar técnicas para conter 

possíveis rupturas de taludes. 

Um dos métodos de estabilização de taludes naturais é a drenagem 

profunda do maciço realizada através de ponteiras filtrantes, poços profundos, 

trincheiras, drenos verticais de alívio, drenos sub-horizontais profundos, galerias e 

túneis. Cada método tem como objetivo a retirada da água e o consequente alívio de 

tensões.  

Apesar da importância do estudo de percolação da água através do solo 

para a estabilidade de taludes, as pesquisas voltadas para a estimativa de vazões em 

drenos horizontais profundos ainda são muito escassas, sendo o cálculo das vazões 

aproximado pela teoria de valas drenantes. As mesmas são usadas longitudinalmente 

às bordas da pista de rodovias, com o objetivo de impedir que a água ultrapasse o 

nível do subleito do pavimento, em trechos úmidos de taludes de corte e fundação de 

aterro. As trincheiras são executadas com drenos enterrados usados para captar a 

água percolada pelo maciço, evitando que ela aflore e escoe na superfície - o que 

poderia causar erosões ou rupturas. São executadas, normalmente, com tubos 
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drenantes instalados em um núcleo de brita ou cascalho, sendo envolvido com um 

geotêxtil. 

 Diante da importância da drenagem em estabilidade de taludes, da 

diferença construtiva entre valas e drenos e da ausência de estudos voltados para a 

estimativa de vazões de drenos, este trabalho propõe-se a realizar uma análise da 

eficiência da drenagem profunda com o uso de drenos sub-horizontais, variando a 

geometria, os materiais e as poro-pressões iniciais.  

Os drenos horizontais profundos é uma das técnicas mais econômicas para 

o aumento do coeficiente de segurança em taludes de grandes dimensões, 

especialmente em taludes. Sua execução é através da perfuração do maciço com 

equipamentos apropriados, podendo alcançar comprimentos de até 200 metros. São 

executados por meio da instalação de tubos filtros e pelo preenchimento da perfuração 

com pré-filtro de areia. Seu modo de implantação muito se assemelha a poços para 

rebaixamento de lençol freático, porém na condição sub-horizontal. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a estimativa de vazões 

em drenos sub-horizontais profundos, com o auxílio de modelagem numérica, através 

de análise paramétrica, utilizando o software VADOSE, visando estimar o número de 

drenos que devem ser adotados para a melhoria das condições de estabilidade do 

talude em análise.  

1.1.2 Objetivos específicos  

Relacionar as vazões de drenos horizontais profundos (DHP) em diferentes 

condições, tais como a inclinação do talude, o tipo de material, a profundidade inicial 

do lençol freático, a geometria dos DHP (comprimento e posição no talude) e o fator 

de segurança (com auxílio do programa SLOPE), visando auxiliar estimativa do 

número de drenos que devem ser adotados para melhoria das condições de 

estabilidade do talude em análise. 
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Analisar a estabilidade do talude em questão com o auxílio do software 

SLOPE, com o cálculo do fator de segurança por diferentes métodos, obtidos a partir 

de perfis de poro-pressão obtidos pelo programa VADOSE em análise de fluxo 

transiente não saturada.  

1.1.3 Estrutura do trabalho 

O trabalho está dividido em 6 capítulos, incluindo a introdução. O primeiro 

capítulo abrange a introdução ao tema que será abordado no trabalho e a sua 

importância no âmbito global.  

No capítulo 2 são apresentados conceitos sobre a formação da água, sobre 

o fluxo da mesma no solo, sobre a estabilidade de taludes; e formulações matemáticas 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, que servem para analisar o fluxo 

de água em solos saturados, para calcular o coeficiente de segurança de taludes e 

para determinar as principais características dos drenos horizontais profundos. São, 

também, apresentadas as principais causas da instabilidade de taludes e a 

importância do estudo e da aplicação de métodos para evitá-la.  

No capítulo 3 são apresentadas as metodologias adotadas para se obter 

os resultados esperados e as etapas seguidas no software nas modelagens 

realizadas.  

No capítulo 4, são abordados os resultados das simulações citadas nos 

objetivos específicos e suas análises.  

 No capítulo 5 são apresentadas as conclusões obtidas e as 

recomendações propostas para a continuação da pesquisa.  

Finalmente, no capítulo 6, são apresentadas as referências bibliográficas 

utilizadas durante todo o trabalho.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com Santos (2015), talude pode ser descrito como qualquer 

superfície inclinada, que pode ser classificado como natural, quando sua origem se 

dá pela ação geológica e pelas intempéries (chuva, vento, entre outros) ou artificial, 

quando surge das interferências humanas no meio.  

Com efeito, Gerscovish (2016) afirma que os taludes artificiais se referem 

aos declives de aterros construídos a partir de materiais de diferentes granulometrias 

e origens, como solos, rejeitos industriais, urbanos e de mineração. Já os taludes ou 

encostas naturais podem ser definidos como superfícies inclinadas cujo substrato é 

de natureza terrosa, rochosa ou mista (solos e rochas), originados por diferentes 

processos geológicos e geomorfológicos, podendo apresentar modificações de 

origem antrópica como cortes, desmatamentos, introdução de cargas, e de origem 

climática, como através de eventos pluviométricos intensos.  

A maior parte das instabilidades dos taludes naturais tem como fator 

determinante a percolação da água, que pode reduzir a resistência do maciço por 

meio de quatro fatores: pelo desenvolvimento de pressões neutras (poro pressões) ao 

longo de superfícies potenciais de ruptura; pelo aumento do peso do material em 

virtude da saturação dos vazios; pela ação erosiva interna (pipping) e externa; e pela 

redução da coesão aparente devido à sucção da água (FIORI E CARMIGNANI,2015). 

Segundo a Associação Brasileira de Geologia de Engenharia (ABGE, 

1998), a instabilidade de taludes e o movimento de terra podem ser condicionados 

também pela a execução de cortes nos maciços, quando as tensões cisalhantes 

ultrapassam a resistência ao cisalhamento dos materiais, ao longo de determinadas 

superfícies de ruptura. A Figura 1 ilustra um exemplo de deslizamento de terra que 

ocasionou mortes, no município de Juiz de Fora/MG. 
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         Figura 1 Deslizamento de terra no município de Juiz de Fora. 

 

          Fonte: Costa, Leonardo (2012). 

Segundo Horts (2007), a instabilidade de taludes e o movimento de 

massas de terra podem ser causados por diversos fatores, como: 

1) Escorregamento devido à inclinação: ocorrem sempre que a inclinação do 

talude excede aquela imposta pela resistência ao cisalhamento do maciço 

e nas condições de presença de água.  

2) Escorregamento por descontinuidades: ocorrem quando existe um 

contraste de resistência acentuado entre o solo e a rocha, com inclinação 

forte e, principalmente, na presença de água. As descontinuidades 

geológicas, presentes nos maciços rochosos e em solos de alteração, 

constituem também planos ao longo dos quais pode haver escorregamento. 

 

2.1. A água dos vazios do solo  

A água ocupa a maior parte ou a totalidade dos vazios do solo e quando 

submetida a diferença de potenciais, a mesma se desloca no seu interior. Do ponto 

de vista prático, a água pode ser considerada incompressível e sem nenhuma 

resistência ao cisalhamento, o que lhe permite sob a ação de altas pressões penetrar 

nos poros e exerce significativas pressões no solo (HORTS, 2007). 
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Assim, como forma de reduzir o risco de colapso de maciços, analisar os 

recalques nas estruturas e controlar a contaminação de lençóis freáticos em áreas 

contaminadas, é fundamental conhecer o fluxo da água e entender, fisicamente, a 

presença da água nos solos.  

2.1.1 Águas subterrâneas  

Segundo CHIOSSI (1989), o interior da Terra, composto de diferentes 

rochas, funciona como um vasto reservatório subterrâneo para a acumulação e 

circulação das águas que nele se infiltram. As rochas que formam o subsolo da Terra, 

raras vezes, são totalmente sólidas e maciças. Elas contêm numerosos vazios (poros 

e fraturas) denominados também de interstícios, que variam dentro de uma larga faixa 

de dimensões e formas, dando origem aos aqüíferos. Apesar desses interstícios 

poderem atingir dimensões de uma caverna em algumas rochas, deve-se notar que a 

maioria tem dimensões muito pequenas. São geralmente, interligados, permitindo o 

deslocamento das águas infiltradas.  

 Conforme a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2017), o nível 

do lençol freático é bastante variável, dependendo das características do solo, das 

estações climáticas da região. Por exemplo, nos períodos de estiagem, a posição do 

lençol freático sofre normalmente um abaixamento, já no período de chuvas, o nível 

do lençol tende a subir.  Além disso, a ocorrência de solo impermeável, ocasiona a 

formação de lençol suspenso.  

Azevedo, Albuquerque Filho e Mancuso (1998) declara que a água 

subterrânea é originada predominantemente da infiltração das águas das chuvas, 

sendo sua recarga dependente do tipo de rocha, da cobertura vegetal, da topografia 

do terreno, do regime pluviométrico e da ocupação do solo.  

Segundo Davis e Davis (2016), O solo pode ser fragmentado em duas 

zonas, em função de como a água está armazenada no mesmo. A camada 

imediatamente abaixo do nível do terreno natural é chamada de zona de aeração, 

sendo parte dos espaços inter granulares preenchido por água e outra parte por ar. O 

segundo compartimento ocorre logo abaixo do limite inferior da zona de aeração, 

apresenta todos os espaços inter granulares preenchidos por água e é chamado de 

zona de saturação. O limite de separação entre essas duas zonas de umidade é 

conhecido como nível de água subterrâneo ou de nível freático. A divisão das zonas 

de aeração e de saturação está demonstrada na figura 2, na qual estão caracterizados 



20 
 

os principais constituintes das zonas AZEVEDO; ALBUQUERQUE FILHO; 

MANCUSO, 1998). 

 

 

           Fonte: Bastos, p. 18(2004) 

 

De acordo com Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2017), o 

movimento da água na zona de aeração se dá principalmente pela força da gravidade, 

porém, também, está sujeita às forças moleculares e tensões superficiais.  Na zona 

de saturação, o movimento da água ocorre em todas as direções e é chamado de 

percolação. 

Augusto Filho e Virgili (1998) afirmam que as chuvas se relacionam 

diretamente com a dinâmica das águas de superfície e subsuperfície e, portanto, 

influenciam a deflagração dos processos de instabilidade de taludes e de encostas.  

Os escorregamentos em rocha tendem a ser mais suscetíveis a chuvas 

concentradas, enquanto os processos em solo dependem também dos índices 

pluviométricos acumulados nos dias anteriores. As águas provenientes das chuvas 

tendem a penetrar no solo, sofrendo um movimento descendente por gravidade até a 

zona onde os vazios, os poros e as fraturas se encontram totalmente preenchidas 

d’águas. Esta zona é chamada zona saturada ou freática e é separada por uma linha 

conhecida como nível freático ou lençol freático, abaixo da qual estará o solo na 

condição de submersão (se em condição de água livre), e acima estará o solo 

saturado até uma determinada altura (PATTON E DEERE,1971). 

 

Figura 2- Zonas do solo quanto à água subsuperficial. 
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A Figura 3, apresentada por Patton e Deere (1971), mostra a comparação 

dos efeitos de uma chuva de 25 mm sobre o nível de água subterrâneo em um maciço 

de solo (lado esquerdo) e um maciço rochoso (lado direito). O nível do lençol freático 

sobe mais no talude rochoso pouco fraturado, quando comparado com o de maciço 

terroso, em virtude de sua porosidade relativa inferior. 

 

               Figura 3: Variação do nível de água subterrâneo no solo e no maciço rochoso devido à 
chuva. 

 

                     Fonte: Patton e Deere, p 125(1971). 

 

Fiori e Carmignani (2015) ilustraram como um escorregamento pode 

bloquear a área normal de descarga do fluxo subterrâneo, no pé de um talude, 

formando um depósito instável de detritos. As linhas de fluxo sofrem modificação, pelo 

avanço da massa escorregada, ocorrendo aumento da pressão piezométrica e nova 

instabilidade do maciço. A Figura 4 representa as condições de fluxo antes do 

escorregamento e após um escorregamento. 

            

          Fonte: Fiori e Carmignani, p 372(2015). 

Figura 4: Comparação entre as condições de percolação de água subterrânea antes e 
após um escorregamento. 
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Borges e Lacerda (1986) afirmaram que o fato dos taludes apresentarem 

fluxo ascendente na região do pé ou mesmo em partes mais altas pode ser a causa 

de muitos escorregamentos de encostas em solos residuais. Geralmente, estes solos 

possuem uma camada superficial de solo maduro com granulometria silto-argilosa e, 

portanto, de baixa permeabilidade, sobrejacente a uma camada de solo saprolítico 

mais arenoso e permeável, com favorecimento de formação de lençol confinado nesta 

camada. A camada superficial tende a obstruir a saída natural da água subterrânea 

com consequente aumento das pressões neutras no interior do talude. Esta situação 

se complica se o talude possuir camada superior de tálus, oriundo de 

escorregamentos, que contribui para uma obstrução maior das áreas de descarga, ou 

ainda se for construído um aterro menos permeável nesta região. 

A instabilidade de taludes está diretamente relacionada às condições de 

fluxo d’água; e os movimentos são classificados como escorregamentos 

translacionais e associados a mais de um mecanismo de instabilização dependentes 

das condições geológicas e geotécnicas locais. Os mecanismos são classificados em 

primeiro (fluxo paralelo à encosta), segundo (fluxo vertical) e terceiro mecanismo 

(encontro de frente de saturação com o nível de água. (WOLLE e CARVALHO, 1994). 

 

1° Mecanismo: Fluxo paralelo à encosta - pressões neutras de      

percolação. O fluxo d’água desenvolve-se paralelo à encosta, conforme a 

figura 5, causando a ruptura do talude em função das pressões neutras. 

Quanto mais próxima a linha freática for da superfície do terreno, maiores 

serão as pressões neutras e menor o coeficiente de segurança. 
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    Fonte: Michael e Carvalho, p.87 (1994). 
 

2° Mecanismo: Fluxo vertical - redução da resistência pela saturação do 

solo: Ocorre nas encostas constituídas por massas de tálus e de solos 

saprolíticos sobre maciços rochosos intensamente fraturados. Nesse 

mecanismo toda água das chuvas que se infiltra é drenada para a região 

inferior, não formando fluxo paralelo à encosta, como está demonstrado na 

figura 6. O fluxo passa a ser predominantemente vertical, sem a formação 

das pressões neutras positivas e das forças de percolação, e a ruptura 

ocorre devido à perda da coesão aparente.  

 

                       Figura 6: Fluxo predominantemente vertical. 

 

                        Fonte: Michael e Carvalho, p.88 (1994). 

 

3° Mecanismo: Encontro de frente de saturação com nível d’água. Durante 

períodos de chuvas intensas forma-se uma frente de saturação que ao 

Figura 5: Fluxo paralelo à encosta. 
Figura 5: Fluxo paralelo à encosta. 
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alcançar o nível de água pré-existente proporcionam um forte aumento das 

pressões neutras, capaz de levar à instabilidade do talude. 

 

2.2 Fluxo de água  

 

A teoria sobre o fluxo de água em solos foi desenvolvida por Forchheimer 

e difundida por Casagrande (1937). A teoria é de fundamental importância para o 

engenheiro, pois a água ao percolar no maciço ou no solo influencia na distribuição 

das tensões e na estabilidade. Além disso, os valores de pressão neutra e de tensão 

efetiva em cada ponto do maciço são alterados em decorrência de alterações de 

regime de fluxo.  

O estudo dos fenômenos de fluxo de água em solos se baseia em três 

princípios: conservação da energia (Bernoulli), permeabilidade dos solos (Lei de 

Darcy) e conservação da massa, sendo conveniente expressar as componentes de 

energia pelas correspondentes cargas em termos de altura de coluna d’água 

MARANGON (2009).  

Segundo o Teorema de Bernoulli, a carga hidráulica (ou carga total) ao 

longo de qualquer linha de fluxo de fluido incompressível mantém-se constante e é 

igual à soma de três parcelas de energia (altimétrica, piezométrica e cinética), como 

está representado na equação 1. 

Conforme Pinto (2006), a carga altimétrica corresponde à diferença de cota 

entre o ponto considerado e um nível de referência global adotada; a carga 

piezométrica é a poropressão no ponto expressa em termos de coluna d’água; e a 

componente cinética está relacionada à velocidade de escoamento do fluido. A 

equação 2 é uma formulação matemática do teorema de bernoulli, sendo z a 

representação da carga altimétrica, (u / үa) da carga piezométrica e (v2 / 2g) da carga 

cinética.  

 

Qn = Qa + Qp + Qc                                                                                                    (1) 

Onde:  

Qn = carga hidráulica; 

Qa = carga altimétrica; 

Qp = carga piezométrica; 

Qc = carga cinética; 
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ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑧 +
𝑢

ү𝑎
 +

𝑣2

2𝑔
 (m)                                                                          (2)                                              

Onde:  

htotal – energia total do fluido(m) 

z – diferença de cota entre o ponto considerado e o nível de referência (referencial 

padrão)(m)  

u – valor da pressão neutra  

v – velocidade de fluxo da partícula de água(m/s)  

g – valor da aceleração da gravidade(m/s²)  

Pinto (2006) afirma que a componente cinética está relacionada à 

velocidade de escoamento do fluido e pode ser desprezada devido a reduzida 

velocidade da água. Portanto, a equação 3 é a válida para a percolação nos solos e é 

representada matematicamente pela equação 4. 

 

Carga hidráulica = Carga altimétrica + Carga piezométrica                                       (3) 

 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑧 +
𝑢

ү𝑎
                                                                                                     (4) 

Fonte: Sousa e Pinto (2006). 

 

Em conformidade com Caputo (2015), a pressão neutra no ponto é a carga 

piezométrica, expressa em altura de coluna d’água e para que haja fluxo de água 

entre dois pontos é necessário que a energia total em cada ponto seja diferente. A 

água fluirá sempre de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia 

total. O regime de fluxo, por sua vez, está relacionado com a diferença de cargas 

hidráulicas (energia total) ao longo do espaço considerado e não das cargas 

altimétricas isoladamente. Para a definição das cargas hidráulicas e suas 

componentes deve-se conhecer a rede de fluxo, que representa graficamente a 

trajetória da água pelas linhas de fluxo, e a correspondente perda de energia pelas 

equipotenciais (linhas de mesma carga hidráulica).  

Na Figura 07, ilustrada por Taylor (1948), mostra um exemplo de rede de 

fluxo sob uma pranchada (parede impermeável), em que cada linha de fluxo começa 

em algum ponto perpendicularmente ao segmento AB, onde a carga hidráulica é ht 
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(considerando o plano de referência o segmento BD), e termina no segmento CD, com 

carga hidráulica zero, após dissipar gradualmente sua carga hidráulica por fricção 

viscosa na massa de solo. Sendo assim, para cada linha de fluxo, existe um ponto no 

qual a água já dissipou uma mesma porção de sua carga hidráulica. Uma linha 

passando por esses pontos de mesma carga hidráulica é chamada linha 

equipotencial. A linha tracejada do ponto R à parede impermeável é a linha 

equipotencial de carga igual a ⅔ ht.  

 

                           Figura 7: Exemplo de rede de fluxo sobre pranchada. 

 

                   Fonte: Taylor,p.480 (1948). 

 

Taylor (1948) diz que o gradiente hidráulico é definido como a razão entre 

a perda de carga e o comprimento de percolação no trecho onde a carga foi dissipada. 

Na rede de fluxo, este parâmetro é facilmente obtido dividindo-se a diferença de carga 

hidráulica entre duas equipotenciais pela distância percorrida entre elas. Como o 

escoamento ocorre pelo caminho de maior gradiente hidráulico em um meio 

isotrópico, as linhas de fluxo interceptam duas linhas equipotenciais adjacentes 

percorrendo a menor trajetória entre elas. Consequentemente, as linhas de fluxo 

interceptam as linhas equipotenciais formando ângulos retos com estas.  

Além disso, Das e Sobhan (2015) afirma que como as linhas de fluxo 

delimitam canais de fluxo de igual vazão e as equipotenciais determinam faixas de 

perda de carga de mesmo valor, as formas delimitadas pelos dois tipos de linhas 

devem ser aproximadamente quadradas. 
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De acordo com Pinto (2006), pela lei de Darcy, permeabilidade é a 

propriedade do solo de permitir a passagem da água, sendo o grau de permeabilidade 

expresso numericamente pelo coeficiente de permeabilidade (k) e foi possível verificar 

uma relação entre a taxa de perda de energia (gradiente hidráulico) e a vazão de 

escoamento da água.  

𝑞 =  −𝑘 
⩟ℎ

𝐿
 𝐴 = 𝐾𝑖𝐴                                                                                                    (5) 

Fonte: Sousa e Pinto (2006). 

 

2.2.1 Fluxo de água não-saturado 

 

Furman (2016) afirma que grande parte das obras de engenharia é feita em 

solos não saturados e, muitas vezes, eles são considerados problemáticos do ponto 

de vista técnico, pois quando sujeitos a variações de grau de saturação mudam suas 

características de estado. Vários problemas geotécnicos envolvem solos não 

saturados, sendo eles barragens de terra, taludes naturais, fundações em solos 

colapsíveis, entre outros. 

Os solos geralmente são divididos pela linha freática em duas 
zonas: saturada e não saturada. A zona saturada fica situada abaixo do nível 
d’água e todos os vazios encontram-se preenchidos por água, gerando 
pressões de água positivas. A zona não saturada encontra-se entre o nível 
d’água e o nível do terreno, sendo que o grau de saturação pode variar de 
100% a zero. Solos não saturados envolvem mais de 2 fases (ar, água, 
sólidos e membrana contrátil no contato ar-água) e as pressões na água são 
negativas (GERSCOVICH, 2016,p. 56). 

 

Caputo (2015) afirma que para que ocorra o fluxo de qualquer fluido em um 

meio, é necessário que haja diferenças de energia interna entre as moléculas do fluido 

localizadas em diferentes regiões do meio, nesse caso, o meio poroso é o solo. 

Ocorrendo diferença de energia na massa analisada, como foi explicado 

anteriormente, o fluido sempre migrará das regiões com maior energia interna para 

aquelas de menor energia.  

Shapiro et al. (2013) comenta que a energia interna de um fluido está 

sempre relacionada com o grau de agitação de suas moléculas, que, por sua vez, tem 

os seus efeitos expressos na forma de energia térmica ou de pressão, sendo a energia 

interna diretamente proporcional a energia cinética.  

 De acordo com o Das e Sobhan (2015), os fluxos da água nos solos são 

classificados em dois tipos: saturados e não saturados, os quais se diferenciam pelo 
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preenchimento total ou parcial dos vazios presentes na massa analisada. Para se 

indicar a presença de água, existem diferentes formas de se retratar, seja por 

adjetivos, como água capilar, gravitacional e higroscópica, ou por quantificações, 

como grau de saturação, teor de umidade e estado de energia.  

Segundo Azevedo, Albuquerque Filho e Mancuso (1998), quando o fluxo 

de água ocorre na zona não saturada, ou zona vadosa, caracterizada por possuir um 

grau de saturação à água inferior a 100%, há uma predominância de fenômenos em 

que o conhecimento da curva de condutividade hidráulica e da curva de retenção de 

água pelo solo é fundamental. Nesse caso, o conhecimento da permeabilidade 

saturada das camadas do subsolo não é informação suficiente para o entendimento 

e/ou a modelagem do fluxo de água, e a pressão da água intersticial está relacionada 

diretamente com o conteúdo de água do solo e não com a sua posição com relação 

ao nível do lençol freático. 

Fonseca (2012) diz que tanto as propriedades mecânicas do solo como os 

potenciais energéticos influenciam na condição do fluxo, sendo os fenômenos de 

colapso, ligados diretamente com o potencial energético da água intersticial, e os 

problemas de instabilização de encostas, relacionados com a infiltração de água de 

chuva e de outras fontes na zona não saturada. 

Neste tópico, de acordo com Libardi (2012), serão abordados mais 

detalhadamente os potenciais de energia que possuem relação direta com o fluxo de 

água em solos, de forma que o fluido considerado será sempre a água; o meio poroso, 

sempre o solo; e os potenciais estudados, aqueles denominados de energia livre, ou 

seja, aqueles capazes de produzir trabalho.  

Analisando a equação 4 a seguir, em conformidade com Libardi (2012), 

pode-se visualizar que os potenciais de energia considerados são aqueles presentes 

na equação de energia de Bernoulli, acrescidos dos potenciais osmótico, matricial, 

pneumático e térmico. Essa equação geral pode ser aplicada a solos não saturados, 

bastando atentar a uma peculiaridade relacionada à carga de pressão. Nos solos 

saturados, a componente de pressão usualmente assume valores positivos 

decorrentes, por exemplo, da submersão ou de sobrepressões, como as geradas em 

processos de adensamento. Já nos solos não saturados, esse componente apresenta 

valores negativos, tendo como fonte, as contribuições da interação da água com a 

matriz do solo e com os solutos nela dissolvidos. Nos dois tipos de fluxo, a energia 

cinética é desprezível.  
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                                                    (4) 

Fonte: Libardi (2012) 

Onde: 

ΨTOTAL = potencial total da água no solo; 

ΨTEMP = potencial térmico da água no solo; 

ΨZ = potencial de posição ou gravitacional; 

ΨCIN = potencial cinético da água no solo; 

ΨP = potencial pressão da água no solo; 

ΨPN = potencial pneumático da água no solo; 

Ψm = potencial matricial da água no solo; 

Ψosm = potencial osmótico da água no solo; 

 

Desse modo, é importante detalhar a importância de cada tipo de energia, 

por exemplo, segundo Machado, Machado (2006), a energia térmica será considerada 

sempre que existirem diferenças de temperatura relevantes dentro da massa de solo 

analisada. É fundamental observar que, no caso de gradientes térmicos, a energia 

térmica irá propagar-se pelo meio através do processo de condução térmica mesmo 

que não haja fluxo de água, se deslocando da região maior temperatura para a de 

menor.  

O potencial de posição é decorrente do campo gravitacional da 
terra, de forma que quanto mais distante a água estiver do centro de massa 
do planeta, maior será o seu potencial gravitacional. O potencial gravitacional 
é um dos componentes de energia da Equação de Bernoulli, de conhecimento 
comum para todas as áreas de engenharia. (LIBARDI, 2012, p. 129) 

 
Segundo Kirkham (2014), no caso do potencial pneumático, como o solo 

não saturado possui ar em seus vazios, a pressão do ar intersticial poderá influenciar 

os processos de fluxo, porém, para facilitar a análise, para a grande maioria dos fluxos, 

admite-se a hipótese de continuidade da fase ar nos vazios do solo e que a pressão 

do ar intersticial é igual à atmosférica, que, por sua vez, é adotada, normalmente, 

como valor de referência para a pressão. Dessa forma, a não ser em caso de 

problemas específicos, essa componente de energia é normalmente desprezada. A 

componente de pressão é considerada somente quando a pressão atuante sobre a 

água é maior que a pressão atmosférica, sendo neste caso considerada positiva. Seu 
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valor, expresso em energia por unidade de peso [L], representa a altura de uma coluna 

de água atuando no ponto em consideração.  

 De acordo com Libardi (2012), os gradientes, térmico e pneumático, 

quando presentes em casos de problemas multifásicos, são de grande relevância para 

o estudo do fluxo do ar intersticial. Além disso, enquanto houver movimento da água 

pelo solo, haverá a presença do potencial de energia cinética da água, porém, na 

maioria das vezes, esse tipo de energia é desprezado, exceto nos casos em que as 

velocidades de fluxo são elevadas, da ordem de 1 x 10-1 cm/s ou 1 x 10-3 m/s.  

Para o cálculo da energia cinética utiliza-se a Equação 5 abaixo: 

  𝜓𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎  =
𝑚 𝑣2

2
                                                                                               (5) 

Fonte: Libardi (2012) 

Onde:  

m = massa de água (kg); 

v = velocidade de fluxo da água (m/s). 

A componente osmótica está relacionada ao fato da água presente no solo 

ser uma solução formada de sais minerais e outras substâncias. O potencial osmótico 

é função da concentração de solutos, sendo tanto mais negativo quanto mais elevada 

for essa concentração. Dessa maneira, o movimento da água vai do ponto de menor 

para o de maior concentração. Normalmente, a variação na concentração de solutos 

na água é pequena, sendo esta componente desprezível, em relação às outras. 

REICHARDT E TIMM (2004) 

De acordo com Carvalho et al. (2015), o potencial matricial se caracteriza 

como o efeito conjunto dos fenômenos de capilaridade e de adsorção sobre a energia 

livre da água do solo, de forma que quando o solo inicia o processo de secagem, a 

água intersticial começa a sofrer processos de interação com a estrutura e com as 

partículas sólidas do solo que fazem com que a sua energia interna seja diminuída. O 

potencial da água será tanto menor (mais negativo, tendo-se como referência as 

condições normais de temperatura e pressão) quanto menor for o diâmetro dos poros 

do solo. 

O potencial matricial é o efeito conjunto dos fenômenos de 
capilaridade e de adsorção sobre a energia livre da água presente no solo. A 
capilaridade ou tensão capilar e, por conseguinte, o potencial capilar surge 
como resultado das forças de atração entre as moléculas de água. Essas 
forças de atração são denominadas de forças de Van der Waals e quando as 
mesmas se desenvolvem entre as moléculas de um mesmo fluido, estas são 
denominadas de força de coesão, enquanto que as forças de atração entre 
as moléculas do fluido e da superfície sólida são denominadas de forças de 
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adesão. A denominação de capilaridade é decorrente do fato de que os 
fenômenos de ascensão capilar são mais evidentes em tubos de muito 
pequeno diâmetro ou tubos capilares. (LIBARDI, 2012,p. 132). 

 

Reichardt e Timm (2004) afirma que para o caso de regiões situadas abaixo 

do nível do lençol freático, por exemplo, a pressão na água será maior ou menor 

conforme a sua distância da superfície do lençol freático e o potencial matricial será 

nulo, já que todos os vazios do solo estão preenchidos por água. Em regiões acima 

do lençol, o potencial matricial é diferente de zero e os fenômenos capilares e de 

adsorção deixam de ter atuação no problema de fluxo. Para o caso da porção de solo 

situada entre a superfície do lençol freático e o nível do terreno, denominada de zona 

não saturada ou zona vadosa, embora a pressão, na água intersticial, sofra a 

influência do lençol freático, os valores de pressão na água são menores que a 

pressão atmosférica (ou que a pressão de ar no caso de um potencial pneumático não 

nulo).  

De acordo com Carvalho et al. (2015), as moléculas de água, apresentam 

forças de atração de curto alcance e baixa intensidade, as quais recebem a 

denominação de forças de Van der Waals. Quando essas forças se desenvolvem 

entre as moléculas de um mesmo fluido, estas são denominadas de força de coesão, 

enquanto que as forças de atração entre as moléculas do fluido e da superfície sólida 

as quais estão em contato são denominadas de forças de adesão. A capilaridade ou 

tensão capilar e, por conseguinte, o potencial capilar surge como resultado da 

existência dessas forças de atração entre as moléculas. Sua denominação é 

decorrente do fato de que os fenômenos de ascensão capilar ser mais evidentes em 

tubos de muito pequeno diâmetro ou tubos capilares. 

Segundo Gerscovish (2016), quando a água está sob efeito da 

capilaridade, em campo, ocorre o movimento da ascensão capilar, em que ela é 

normalmente alçada acima do nível do lençol freático, contra a ação da gravidade. A 

altura de ascensão capilar é muito variável e depende do diâmetro dos vazios, para 

solos arenosos, ela é da ordem de centímetros, enquanto que, para terrenos argilosos, 

a altura pode atingir dezenas de metros.  
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2.3 Drenos Horizontais Profundos (DHP)  

 

De acordo com Paz, Gastaldini e Jorge (2004), atualmente, a maior parte 

dos resíduos sólidos urbanos ainda são dispostos de forma inadequada sobre os 

terrenos, sem a adoção de técnicas preventivas de proteção ambiental, ocasionando, 

muitas vezes, a contaminação do lençol freático.  

Segundo Soares (2011), a remediação ambiental das áreas contaminadas 

contempla a adoção de medidas para recuperação da qualidade da água e do solo. 

Uma das alternativas muito utilizada é a construção de barreiras hidráulicas, ou seja, 

de sistemas de rebaixamento do lençol freático. As águas subterrâneas são 

bombeadas, tratadas e então descartadas ou devolvidas ao lençol por meio de injeção 

ou simples infiltração.  

Boscov (2006) afirmou que os principais sistemas disponíveis para 

implantação de barreiras hidráulicas são os poços de bombeamento de pequeno ou 

grande diâmetro, as ponteiras filtrantes a vácuo, as trincheiras drenantes escavadas 

e os drenos horizontais profundos (DHPs).  

De acordo com Fundação Instituto de Geotécnica – Geo-Rio (2000), para 

a remediação ambiental, é interessante adotar os drenos em conjunto com 

perfurações direcionadas a partir da superfície afim de não impedir a continuidade das 

atividades. Contudo, não há muitos casos dessa aplicação e nem equações para o 

cálculo das vazões e do rebaixamento em função do tempo. Assim, para facilitar os 

cálculos das dimensões técnicas são usadas as equações para valas drenantes.  

Fonseca (2012) diz que o rebaixamento do nível freático interno de um 

maciço é realizado utilizando os drenos horizontais profundos, para evitar a surgência 

de água na face do talude e garantir a sua estabilidade. A instalação dos drenos sub- 

horizontais pode ser feita em taludes ou em túneis, sendo esses aplicados quando a 

espessura da camada é significativa. Não existe a rigor um procedimento de cálculo 

para os drenos subhorizontais, porém, geralmente, instalam-se os mesmos onde haja 

ocorrência de água e acrescentam-se mais unidades drenantes ou aumenta-se seu 

comprimento, até conseguir o rebaixamento freático desejado em projeto. Para isso é 

feito um controle através de indicadores de nível de água e piezômetros. 

Segundo Andrade (2003), os drenos sub-horizontais constituem um 

sistema de drenagem simples e de fácil execução, sendo executados por meio de 

perfurações em maciços de solos com inclinação entre 3º a 10º com a horizontal, de 
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modo que o escoamento gravitacional seja satisfatório. As perfurações possuem 

diâmetros que variam de 2” a 4”, sendo, geralmente, revestidas. A remoção do 

revestimento de perfuração é executada por uma sonda quando se atinge a 

profundidade, como mostra a figura 8.  Em seguida insere-se um tubo perfurado de 

Policloreto de Vinila (PVC) ou de aço galvanizado ranhurados ou com orifícios, sendo 

executados por perfurações direto na face do talude. A figura 8 mostra uma seção 

transversal de um dreno horizontal com as medidas e especificações técnicas. 

Bastos (2006) afirma que o dreno sub-horizontal profundo, mais conhecido 

por DHP, é construído por meio de uma perfuração sub-horizontal, geralmente com 

diâmetros de 50 a 100mm, executada com uma inclinação de 5º a 10º para cima, de 

forma a propiciar a saída de água por gravidade.   

De acordo com Hachich et al. (1998), os diâmetros dos drenos limitam a 

quantidade de água a ser extraída por unidade implantada e seu comprimento pode 

atingir centenas de metros, mas geralmente aplica-se de 10 a 20 m. A região 

corrugada dos tubos que possui furos deve ser de 5 a 10 m, devendo evitar mais de 

dois furos por seção o que refletiria na redução da resistência do mesmo. 

 

 

 

                         Figura 8: Detalhe do dreno subhorizontal profundo. 

 

 

                         Fonte: Hachich e outros, p. 583 (1998). 
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Segundo Pereira et al. (2015), os drenos podem ser constituídos de PVC, 

ferro galvanizado ou aço inoxidável, sendo a primeira mais empregada, devido ao 

custo, peso e manejo. Os demais materiais devem ser utilizados em casos e que não 

é possível empregar o tubo de PVC, como aplicações em grandes profundidades, já 

que o comprimento deste não deve exceder 40 m.  

 

Os drenos devem ser projetados para interceptar o maior 
número de veios permeáveis possível ou mesmo aquíferos confinados, pois 
a função do dreno é ser um “ escape” de alívio para regiões onde ocorre 
subdireção e rebaixar o nível piezométrico, sendo o volume extraído através 
do dreno diretamente proporcional a permeabilidade e ao gradiente 
hidráulico. O fluxo tende a reduzir, proporcionalmente à redução do gradiente, 
até restabelecer a condição de regime permanente. (GEO-RIO, 2000). 

 

No projeto dos DHP, é importante a definição dos seguintes parâmetros: 

posição; capacidade drenante (diâmetro e área aberta); efeito filtrante (espessura das 

ranhuras); resistências química, biológica e mecânica do tubo; sistema de perfuração, 

manuseio e implantação. Além disso, inicialmente, faz-se necessária uma modelagem 

matemática simulando o fluxo de águas subterrâneas, usando como dados a 

topografia local, as cargas hidráulicas obtidas nos poços de monitoramento instalados, 

as condições de contorno e a fontes de entrada e de saída de água.  

O diâmetro e a profundidade da tubulação para atender à vazão que deve 

ser retirada para garantir a limpeza de um lençol contaminado ou a segurança de um 

sistema geotécnico (talude) são geralmente calculados pelas equações das valas 

drenantes e pelos softwares. (GEO-RIO, 2000). 

Andrade (2003) afirma que o objetivo da drenagem profunda é promover o 

rebaixamento do nível freático interno de um maciço de modo a reduzir a percolação 

da água em direção ao lençol freático, principalmente nos períodos de chuvas, e 

garantir a sua estabilidade. Afirma-se, também, que os drenos sub-horizontais 

profundos são ineficazes nos casos de instabilidade por perda de sucção, pois eles 

só são “ativados” a partir do momento que a frente de saturação os atinge. 

Conforme Andrade (2003), a prática demonstra que drenos mais longos e 

espaçados são mais eficientes do que drenos curtos com espaçamento menor, pois o 

rebaixamento ocorre ao longo do dreno e quando mais longo mais distante da face do 

talude estará a superfície freática. Assim, quanto mais suave o talude, maior deverá 

ser o comprimento do dreno.  
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2.4 Análise de estabilidades de Taludes 

Antes de iniciar o estudo da estabilidade de taludes, é fundamental 

conhecer as principais causas dos movimentos de terras em taludes naturais e 

artificiais. Estas causas envolvem uma série de fatores e estão diretamente 

relacionadas a escolha das soluções mais satisfatórias em problemas de estabilidade. 

(CUENTAS,2003) 

Segundo Terzaghi(1950), os movimentos dos maciços de terras são 

causados por uma redução da resistência interna do solo que se opõe ao movimento 

da massa deslizante e/ou por um acréscimo das solicitações externas aplicadas ao 

maciço, podendo ser classificados, de acordo com a velocidade, em três categorias: 

desmoronamentos, escorregamentos e rastejos.  

Marangon (2009) diferencia os movimentos de terra como 

desmoronamentos, escorregamentos e rastejos, sendo: 

a) Desmoronamentos: movimentos rápidos, resultantes da ação da                      

gravidade sobre a massa de solo que se destaca do restante do maciço 

e se desloca em relação a parte fixa do mesmo.  

b) Os escorregamentos: movimentos procedentes da separação de uma 

cunha de solo que se movimenta em relação ao resto do maciço, a uma 

velocidade alta, segundo uma superfície bem definida. O movimento é 

rápido, mas não há uma separação efetiva dos corpos.  

c) Os rastejos ou fluimentos são movimentos bastante lentos que ocorrem 

nas camadas superiores do maciço e que não apresentam uma linha 

nítida de separação entre a porção que se desloca da parte 

remanescente, estável, do maciço. 

 

As causas dos escorregamentos são enumeradas por Terzaghi (1950) em 

três níveis:  

a) causas externas: são devidas a ações externas que alteram o estado de 

tensão atuante sobre o maciço. Esta alteração resulta num acréscimo das 

tensões cisalhantes que igualando ou superando a resistência intrínseca 

do solo leva o maciço a condição de ruptura, são elas:  

- aumento da inclinação do talude;  



36 
 

- deposição de material ao longo da crista do talude;  

- efeitos sísmicos.  

b) causas internas: são aquelas que atuam reduzindo a resistência ao 

cisalhamento do solo constituinte do talude, sem ferir o seu aspecto 

geométrico visível, podem ser:  

- aumento da pressão na água interstical;  

- decréscimo da coesão.  

c) causas intermediárias: são as que não podem ser explicitamente 

classificadas em uma das duas classes anteriormente definidas:  

- liquefação espontânea;  

- erosão interna;  

- rebaixamento do nível d’água. 

  

Diante do conhecimento dos tipos, das causas dos movimentos de massas 

de terra e da importância do estudo dos mesmos em obras geotécnicas, tonar-se 

fundamental o estudo da estabilidade de taludes.   

De acordo com Dyminski(2011) a análise de estabilidade de taludes possui 

alguns objetivos principais: 

i. Avaliar a estabilidade de taludes das obras geotécnicas sob diferentes 

condições de solicitação ou elaborar projetos de estabilização de taludes já 

rompidos; 

ii. Avaliar o risco de escorregamento em taludes naturais ou artificiais, por 

meio de análises de sensibilidade, verificando a influência relativa de 

determinados parâmetros; 

iii. Retroanálise em escorregamentos já ocorridos, possibilitando o 

entendimento dos mecanismos de ruptura e da influência de fatores 

ambientais. 

De acordo com Augusto Filho e Virgili (1998), a análise de estabilidade 

possibilita estimar o quão seguro está ou estará um talude. Isso se reflete no cálculo 

de um fator de segurança, que é o menor valor da relação entre a tensão cisalhante 

resistente do solo e a tensão cisalhante mobilizada pelos esforços atuantes 

considerando as possíveis superfícies potenciais de ruptura representada na equação 

6 abaixo: 
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FS =
𝜏𝑅𝐸𝑆

𝜏𝑀𝑂𝐵
 

 

Onde: FS = fator de segurança;  

Τres = tensão cisalhante resistente; 

Τmob = tensão cisalhante mobilizada. 

 

De acordo com o valor de FS, tem-se: 

- Se FS > 1,0 → obra estável; 

- Se FS = 1,0 → ocorre ruptura por escorregamento; 

- Se FS <1,0 →sem significado físico. 

 

2.4.1 Métodos Determinísticos 

Atualmente, é comum a utilização de métodos determinísticos para a 

análise de estabilidade de taludes. Este método é baseado em um fator de segurança, 

cujo cálculo se dá a partir de parâmetros fixos dos materiais, fato que influencia 

diretamente na qualidade dos resultados obtidos, devido à variabilidade natural que 

tais parâmetros apresentam. Outra questão quanto aos métodos determinísticos são 

as limitações geradas quando se trata da confiabilidade dos resultados, já que não há 

uma análise que identifique a probabilidade de ruptura do talude (TORRES E 

ANDRADE,2015). 

Os métodos de análise de estabilidade de taludes são divididos 
em duas categorias: métodos determinísticos, nos quais a 
medida da segurança do talude é feita em termos de um fator de 
segurança e métodos probabilísticos, nos quais a medida de 
segurança é feita em termos da probabilidade ou do risco de 
ocorrência da ruptura (GEORIO, 2000,p 88). 

 

 

  

2.4.1.1 Método de equilíbrio limite  

De acordo com Dutra (2013), nos métodos de equilíbrio limite, os resultados 

da análise são geralmente apresentados em termos de um fator de segurança, que é 

a razão entre as forças estabilizantes e forças instabilizantes.  
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Torres Filho e Andrade(2015) destaca que o método determinístico apesar 

de ser amplamente utilizado e com uma vasta experiência acumulada na estabilidade 

de taludes, apresenta um significativo grau de incerteza, pois utiliza como parâmetro 

a resistência ao cisalhamento do solo. 

Segundo Cuentas (2001), o método de equilíbrio limite adota as seguintes 

hipóteses:  

- Considera que a massa de solo se comporta mecanicamente como 

material rígido perfeitamente plástico, não sendo feito quaisquer 

considerações sobre os campos de tensão e deformação gerados pelo 

carregamento externo. Em certas situações, esta hipótese não é 

estritamente aplicável, como no caso de taludes em argilas rijas fissuradas 

onde a resistência residual pode ser significativamente menor do que a 

resistência no pico. 

- Usa algumas ou todas as equações de equilíbrio para calcular valores 

médios da tensão cisalhante mobilizada τ e da tensão normal σ ao longo 

da potencial superfície de ruptura, necessários para estimativa da 

resistência ao cisalhamento pelo critério de Mohr-Coulomb, dado pela 

equação 7 abaixo: 

S = c + σ tan φ                                                                                                           (7) 

Onde: c, φ são os parâmetros de resistência associados ao critério.  

 

-Considera que o fator de segurança, FS, é constante ao longo da 

superfície potencial de ruptura, ignorando-se eventuais fenômenos de 

ruptura progressiva.  

 
2.4.1.2 Método das fatias 

 
Dentre os métodos que utilizam a hipótese do equilíbrio limite, o mais 

utilizado é o Método das Fatias. Esse método consiste na divisão da massa 

potencialmente instável em fatias verticais para o cálculo por meio das equações de 

forças, sendo que a superfície potencial de ruptura pode ser circular ou poligonal. 

Exemplos de métodos com superfície circular são Fellenius (1936), Taylor (1949) e 

Bishop (1955); e com superfície qualquer são Janbu (1973), Price (1965) e Spencer 
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(1967). Para utilizar esse método é necessário adotar hipóteses simplificadoras, 

visando tornar o problema determinado.  

O método de solução consiste nas seguintes etapas: 

 Subdividir o talude em fatias e assumir a base da fatia linear; 

 Efetuar o equilíbrio de forças de cada fatia, assumindo que as tensões normais na 

base da fatia são geradas pelo peso de solo contido na fatia; 

 Calcular o equilíbrio do conjunto através da equação de equilíbrio de momentos. 

As Figuras 9 e 10 ilustram respectivamente a massa de solo dividida em 

fatias e uma das fatias analisadas separadamente.  

                                     Figura 9: Massa de solo dividida em fatias. 

 

                            Fonte: Gerscovish, p. 235 (2016). 

 

 

                    Figura 10: Forças atuantes em uma fatia vertical de uma superfície de deslizamento. 

 

                                 Fonte: Gerscovish, p. 237 (2016). 
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Onde:  

W = Peso da fatia; 

Kw = Força horizontal para incorporar os efeitos sísmicos; 

N = Força normal a base da fatia;  

S = Força tangencial à base da fatia; (S = τ L)  

E1 e E2 = Componente horizontal das forças entre as fatias; 

T1 e T2 = Componente vertical das forças entre as fatias; 

D = Força aplicada na superfície;  

b = largura da fatia;  

l = comprimento da base da fatia;  

A1 e A2 = Forças hidrostáticas. 

 

As tabelas abaixo apresentam, respectivamente, as incógnitas e as 

equações presentes nesse sistema de forças:   

                Tabela 1: Resumo de Incógnitas do Método das Fatias 

Incógnitas  

n Resultante das tensões efetivas normais à base de cada fatia N 

n Ponto de aplicação de N  

n-1 Resultante das tensões normais aplicadas as laterais cada fatia X 

n-1 Ponto de aplicação de X 

n-1 Resultante das tensões cisalhantes às laterais cada fatia, Z 

1 Fator de segurança - FS  

5n -2 Número total de incógnitas  

 
                Fonte: Autor. 

  

 

                                          Tabela 2: Resumo das equações conhecidas do FS. 

Incógnitas  Descrição  

n Somatório das forças verticais  

n Somatório das forças horizontais 

n Somatório de momentos  

3n Número total de equações  
 

                                           Fonte: Autor. 

 

Verifica-se que, para esse sistema de forças, existem 5n-2 incógnitas e 3n 

equações tornando o sistema indeterminado. Entretanto, com base em algumas 

propostas simplificadoras, o sistema se torna possível e determinável. Para projetos 
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preliminares e classificados como risco desprezível, o tempo consumido em análises 

detalhadas não é justificado, recomendando-se o uso de métodos convencionais e 

simplificados, com superfícies circulares de ruptura (ex.: Bishop simplificado). Para 

projetos classificados como risco pequeno a médio, recomenda-se o uso de métodos 

simplificados com superfície de ruptura não circulares (ex.: Janbu, 1973), ou métodos 

rigorosos (ex.: Morgenstern & Price, 1965). Todavia, análises com superfície de 

ruptura circular (Bishop, 1955) podem ser, ainda, ocasionalmente aplicadas em 

estudos preliminares. Para projetos de risco elevado, são requeridos estudos 

geológicos e geotécnicos mais detalhados da área e análises rigorosas de 

estabilidade.  
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho utilizou o programa numérico VADOSE (GeoStudio, 

2007) para determinar as vazões de drenos horizontais profundos em taludes com 

diferentes características e o programa SLOPE (GeoStudio, 2016), versão estudante, 

para a determinação dos fatores de segurança. 

A equação diferencial que descreve o fluxo de água no VADOSE 

(GeoStudio, 2007) é resolvida utilizando o método dos elementos finitos, que 

possibilita a análise de problemas mais complexos por ser um método numérico 

baseado na discretização do domínio de percolação. No software, o problema é 

simplificado pelo fato de a região analisada ser subdividida em um conjunto de 

elementos de dimensões finitas. Além disso, pontos nodais são usados para interligar 

os elementos finitos e as incógnitas do problema são determinadas para esses pontos 

nodais. Quando se procura determinar a incógnita do problema para um ponto 

específico do domínio, basta definir esse ponto como um nó da malha, e só então a 

malha deve ser construída. 

A primeira etapa a ser realizada para solucionar um problema através do 

método dos elementos finitos é a modelagem do problema, o que inclui a introdução 

das informações geométricas e geotécnicas, como a geometria do talude; o desenho 

da malha de elementos finitos; a definição das condições de contorno e das 

propriedades dos materiais envolvidos. Em seguida, o modelo é processado através 

da formulação e solução do sistema de equações de elementos finitos. E, finalmente 

os resultados apresentados devem ser interpretados.  

 

3.1 Etapas da Pesquisa  

 

As modelagens foram realizadas em um talude padrão, com dimensões 

características de encostas reais. A análise paramétrica, que teve por objetivo obter 

as vazões nos DHP em diferentes situações, foi feita considerando diferentes tipos de 

material, caracterizados pelo seu coeficiente de permeabilidade e demais parâmetros 

hidráulicos (curva de retenção e de permeabilidade não saturada) e de características 

geométricas do dreno e do talude. A pesquisa pôde ser dividida em 5 etapas: 
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Etapa1: Descrição do programa Vadose e realização de modelagens 

numéricas de balanço hídrico, considerando as condições climáticas 

adotadas, com o objetivo de familiarizar-se com o uso do software. 

 

Etapa 2: Definição de parâmetros de entradas, tais como a permeabilidade 

do solo, a declividade do talude, o comprimento total e da região corrugada 

do dreno, a altura do dispositivo com relação ao nível do terreno. Esses 

dados de entradas foram variados e combinados, sendo os valores 

adotados para: (a) permeabilidade (10-6 e 10-7 m/s), (b) declividade do 

talude (2/1, 2,5 /1 e 3/1 – horizontal/vertical), (c) profundidade dos drenos 

(¼ Ht , ½ Ht, sendo Ht - altura do talude) e (d) comprimento do dreno (30m 

e 40m). 

 

Etapa 3: Execução de modelagens em regime transiente nas diferentes 

condições acima, considerando uma condição inicial estacionária (lençol 

freático elevado) que resultaram na obtenção de das vazões dos drenos. 

Nesta fase o lençol freático variou com o tempo e a presença do dreno 

resultou no rebaixamento do mesmo. 

 

Etapa 4: Execução de análise de estabilidade de taludes, utilizando o 

método de equilíbrio limite, Bishop simplificado, considerando a 

estabilidade antes e após o rebaixamento do lençol freático. 

 

Etapa 5: Análise paramétrica dos dados obtidos nas modelagens do fluxo 

de água, que relacionaram a vazão drenante com os dados de entrada. 

Assim, a partir desses dados, foram obtidas relações que possibilitaram a 

determinação de vazões em drenos horizontais profundos, em condições 

específicas utilizadas no trabalho. Os resultados também foram analisados 

no que diz respeito a melhora da estabilidade com o rebaixamento do lençol 

freático. 
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4. PROGRAMA VADOSE 

 

Um modelo numérico permite fazer simulações matemáticas de um 

processo físico real, com a vantagem de produzir resultados rápidos quando 

comparados aos resultados obtidos em um modelo físico, que pode requerer meses 

ou anos para serem obtidos. O modelo numérico fornece informações por todo um 

perfil estudado, podendo ainda simular diferentes geometrias e condições de 

contorno. As modelagens numéricas apresentadas aqui são realizadas com o 

programa Vadose (GeoStudio, 2007), que é um software bidimensional em elementos 

finitos, que simula o fluxo de água em meios porosos (regime estacionário e 

transiente) e o balanço hídrico em sistemas do tipo rejeito-cobertura.  

O Vadose/w da Geo-Slope (2007) é um código computacional voltado para 

o estudo do fluxo em meios porosos não saturados e leva em consideração a interação 

destes materiais com a atmosfera. Dados de pluviosidade e temperatura são entrada 

para a avaliação dos balanços de água dos taludes analisados.  

O VADOSE / W é um programa de elementos finitos que liga o estado de 

estresse da umidade no solo às demandas do clima e calcula como a água se move 

através do solo e através da interface solo / atmosfera. (VALLE, 2011). 

 Neste trabalho foi levado em conta o fluxo de água em meio não-saturado, 

que tem influência na variação do nível do lençol freático e na vazão que percola no 

dreno.  O programa Vadose (GeoStudio) foi utilizado neste trabalho pois permite 

modelar a drenagem de taludes com o uso de DHP e pela disponibilidade da licença 

completa à UFC através de convênio firmado com o Centro de Tecnologia Mineral do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (CETEM/MCTi). Nos capítulos seguintes 

serão apresentadas as etapas do trabalho. 

O vadose é um software formado por três módulos, os quais são o define, 

o solve e o contour. O módulo define compreende ao conjunto de etapas de desenho 

do esboço do talude por meio de linhas e de pontos, de definição do material pela 

curva hidráulica e de retenção e, por mim, definição das condições de contorno. O 

módulo solve constitui-se pela resolução do problema pelas equações de elementos 

finitos do programa. Já o módulo contour é aquele que apresenta todos os resultados 

da modelagem em análise, dentre eles, as curvas de poropressão e o balanço de 

água. 
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4.1 Modelagens Iniciais  

 

As modelagens iniciais serviram para aprendizado e familiarização das 

potencialidades do software. Inicialmente utilizou-se um talude padrão, de geometria 

arbitrada, com base em dimensões de taludes reais, pesquisadas na bibliografia, onde 

foi simulada a variação do lençol freático com as condições climáticas (precipitações 

e evaporações), sem a presença de drenos. Este talude padrão foi posteriormente 

utilizado nas modelagens com a presença de drenos horizontais profundos (DHP). 

Esse procedimento, basicamente, teve como objetivo desenhar a situação 

de forma simplificada, ajustar a malha de elementos finitos e as condições de contorno 

que representam a situação mais próxima da real. As dimensões dos elementos finitos 

precisam ser as menores possíveis para que se tenha um bom detalhamento dos 

resultados, mas não tão pequenas porque isso poderia levar o programa a demandar 

um longo tempo de processamento. 

A modelagem foi realizada em duas etapas, sendo a primeira em regime 

estacionário e a segunda em regime transiente, onde foram definidos a posição do 

lençol freático, a malha de elementos finitos, as condições de contorno hidráulica, 

térmica e climática, o tipo de material, a malha da superfície. A malha de elementos 

foi triangular-retangular de 1 metro de extensão. A condição térmica foi de  25 °C para 

toda região do talude e o tipo de material foi adotado de acordo com a curva de 

condutividade hidráulica, variando entre 10-6  e 10-7 m/s. Quanto os parâmetros 

térmicos  foram adotados condutividade térmica de 100J/sec/m/ºC e capacidade de 

calor volumétrica de 2000 J/m³/ºC.  

As etapas definidas no programa foram o tipo de análise a ser adotado, as 

geometrias dos taludes, os materiais e suas características e as condições de 

contorno. 

Quanto à geometria, a Figura 11 mostra o talude padrão adotado para as 

análises deste trabalho, com declividade de 2:1, cujas dimensões podem ser 

observadas. Foi adotada uma malha com elementos triangulares e quadriculares com 

1 metro de lado, gerado automaticamente a partir de um comando do programa. A 

discretização do domínio do fluxo em elementos com 1 metro foi por apresentar o 

melhor desempenho em termos de convergência e tempo de processamento. Na 

figura, o talude apresenta declividade 2(H):1(V) com altura total de 46 m e 

comprimento de 92 m. O talude foi definido com somente um tipo de material 

https://climatologiageografica.com/frio-de-254c-e-a-temperatura-mais-baixa-da-historia-de-uma-cidade-da-argentina/
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caracterizado pela sua função de condutibilidade hidráulica verso sucção, estimada a 

partir da curva de permeabilidade pelo método Fredlund & Xing (1994). 

Figura 11: Talude 2 para 1 no instante inicial. 

 

  Fonte: Autor. 

 

A Tabela 3 mostra as dimensões horizontais e verticais das outras duas 

declividades.  

                         Tabela 3: Dimensões dos taludes. 

DIMENSÕES 2,5 para 1 3 para 1 

Altura (m) 46 46 

Comprimento(m)  110 128 
                                              Fonte: Autor. 

 

O lençol freático foi definido a partir condição de contorno hidráulica contida 

no programa. O desenho do lençol foi feito de forma manual por meio de linhas e 

pontos, ilustrando a posição do lençol de forma mais próxima do real e adotando como 

condição de contorno em toda sua extensão pressão igual a zero.   

Quanto as condições de contorno, no regime estacionário, foram adotadas 

condições hidráulicas, térmicas e climáticas. A condições hidráulicas e térmicas 

assumidas, respectivamente, foi a de carga de pressão na superfície do lençol freático 

igual a zero e a de temperatura constante, igual 25º, em toda região que representa o 

material (domínio do fluxo). Já para a condição climática não foi necessário importar 

dados pluviométricos para esse tipo de análise pelo fato de serem estacionárias.  
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No regime transiente, a condição hidráulica adotada foi de lençol freático 

estático no contorno esquerdo do talude (Figura 11), de forma que no trecho horizontal 

a profundidade do mesmo seja pouco influenciada pela drenagem do talude, e a 

condição térmica foi a mesma do regime estacionário. Já para a condição de contorno 

climática, foram importados dados de precipitação dos três meses mais chuvosos do 

estado do Rio de Janeiro, iniciando no dia 01/01/2017, e adotados na superfície do 

talude para o mesmo ficar sujeito sujeita às condições de chuva, evaporação, 

percolação e escoamento superficial. 

Quanto aos materiais, foram adotados aqueles de permeabilidade 10-6 m/s 

e 10-7 m/s e foram adotadas curvas de retenção e de permeabilidade que estão 

apresentadas na Figuras 12 e 13. As funções de condutividade hidráulica dos 

materiais foram estimadas através das curvas de volume de retenção de água pelo 

método de Van Genuchten para sucção máxima de 10000. As curvas usadas nas 

modelagens estão ilustradas na figura 13 em que linha verde representa a 

permeabilidade 10-6 m/s e a linha vermelha 10-7 m/s. já na figura 14 estão ilustradas 

as curvas de retenção para cada material.  

Quanto às análises de fluxo, como dito anteriormente, o Vadose permite a 

utilização de duas condições: análise estacionária e análise transiente. No caso de 

um talude sujeito às condições climáticas na superfície (chuva, evaporação, etc.), a 

análise estacionária refere-se à condição inicial e altura inicial do lençol freático, 

podendo ser visualizada na Figura 11, e a análise transiente utiliza esses dados 

pluviométricos para verificar o aumento do lençol que ocorre. 

A modelagem do tipo Transiente Acoplado permitiu estudar o fluxo em meio 

não-saturado sob a influência do clima nos três meses mais chuvosos do Rio de 

Janeiro. O número máximo de interações foi de 100 com tolerância de 0,01. O tempo 

total dos simulado no regime transiente foi de 7776000 segundos (3 meses ou 90 dias) 

com um intervalo de tempo de 1 dias (90 passos). Isso permitiu se ter uma boa 

precisão nos resultados, com um tempo razoável de processamento, que girou em 

torno de 2 horas para cada solicitação, uma vez que a solução é influenciada pelos 

parâmetros de entrada, parâmetros de convergência e intervalo de tempo. 
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                                      Figura 12: Curvas de retenção.  

 

   Fonte: Autor. 

 

Figura 13: Curvas de condutividade hidráulica. 

 

 

   Fonte: Autor. 
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Um dos resultados fundamentais das modelagens em regime transiente é 

o balanço hídrico, o qual conta com as parcelas de precipitação, evaporação, 

escoamento superficial, percolação e água armazenada no sistema (“storage”). Como 

forma de ilustrar os resultados das modelagens numéricas, a figura 14 apresenta a 

variação dos volumes ao longo do tempo, para todas as parcelas do balanço, para um 

talude de declividade 3:1 material com permeabilidade 10-6 m/s. A partir da figura, 

pode-se observar que o balanço de água está coerente, pois a precipitação reduzida 

da evaporação, da percolação, do escoamento superficial resulta em um valor próximo 

a soma do volume armazenado com o erro.  Cabe ressaltar que a modelagem é 

bidimensional e o volume gerado é por metro linear da seção transversal. 

 

                    Figura 14: Balanço de água para o Talude 3 para 1. 

 

            Fonte: Autor. 

 

A Tabela 4 apresenta os valores, ao final do período de tempo de 90 dias, 

dos volumes de precipitação, percolação, evaporação, escoamento superficial e 

volume armazenado para as modelagens que apresentaram os menores erros de 

balanço hídrico, as quais foram as modelagens para os taludes de declividade 3:1 e 

2,5:1 com os materiais de permeabilidade, respectivamente, 10-6 m/s e 10-7 m/s. 
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                   Tabela 4: Parcelas do balanço para declividades 3:1 e 2,5:1.  

Declividade  3 para 1 2,5 para 1 

Material 10-6 m/s 10-7 m/s 

Precipitação (m³) 41,4 35,56 

Percolação (m³) 0,33 0,32 

Evaporação (m³) 16,96 15,74 

Escoamento superficial(m³) 24,41 21,28 

Armazenamento (m³) 1,59 2,7 

Erro no balanço (m³) 1,3 0,96 

 

 

4.2 Modelagens com drenos – Determinação de vazões em DHP 

 

Para a execução das modelagens utilizando drenos horizontais profundos, 

foram realizadas análise do tipo transiente isotérmica, com temperatura constante 

(25º), sem considerar condições de contorno climáticas, uma vez que o objetivo foi de 

verificar o rebaixamento do lençol freático ao longo do tempo, com a presença do 

dreno. No total foram simulados 24 casos, conforme consta na figura 16, utilizando 

dois tipos de material (10-6 e 10-7 m/s), três inclinações (2:1; 3:1 e 2,5:1), dois 

comprimentos de dreno (30 metros e 40 metros) e duas posições verticais de 

instalação dos drenos (½ e ¼ da altura total do talude, a partir do pé do talude). A 

visualização das modelagens pode ser consultada no anexo A no final deste trabalho. 

A posição inicial do lençol freático foi definida mais próxima possível da superfície do 

talude, para representar uma condição mais crítica, com fator de segurança próxima 

à unidade. A presença do dreno acarretaria uma diminuição do lençol e um aumento 

do fator de segurança do talude. 

Com relação à posição inicial do lençol e adotou-se a condição hidráulica 

de pressão igual a zero somente na parcela perfurada do dreno.  

A Figura 15 ilustra a disposição de um dreno de 30m nas duas posições de 

drenos utilizados nas modelagens.  
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                          Figura 15: Posições do dreno. 

 

          Fonte: Autor. 
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Figura 16: Combinação dos parâmetros de entrada. 

 

 

Fonte: Autor. 
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5. RESULTADOS  

 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos de vazões, fatores de 

segurança e aumento percentual dos mesmos para as 24 modelagens, permitindo a 

comparação entre os resultados e a verificação da melhor disposição a se adotar.  

 

5.1 Vazão média  

 

As modelagens do fluxo de água em drenos sub-horizontais profundos 

resultaram em gráficos de variação de volume com o tempo. A partir desses dados foi 

possível determinar a vazão média drenante em um determinado intervalo de tempo, 

para cada caso, e compará-las por meio de gráficos. O tempo de execução de cada 

modelagem foi determinado como aquele em que a vazão corresponderia a 20% da 

vazão inicial, sendo 100 dias o intervalo de tempo adotado para o cálculo. Esse critério 

reduziu o tempo necessário de execução para cada modelagem, não sendo 

necessário rebaixar o lençol freático totalmente, e sim obter uma melhora na 

estabilidade do talude. 

A fim de ilustrar o cálculo da vazão média para uma modelagem específica, 

utilizou-se como exemplo um talude 2 para 1, com material de permeabilidade 10-6 

m/s e dreno de 30m posicionado na metade altura do talude. As Figuras 17 e 18 

apresentam, respectivamente, o talude no instante inicial, em que o lençol freático 

está na sua capacidade máxima; e o balanço de água com a variação do volume 

drenado ao longo do tempo. 
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               Figura 17: Talude com lençol próximo à superfície. 

 

                  Fonte: Autor. 

    

                    Figura 18: O balanço de água com a variação do volume drenado.  

 

   Fonte: Autor. 

Para o cálculo das vazões nos drenos considerou-se um valor médio para 

um intervalo de tempo arbitrado de 100 dias. O mesmo intervalo foi dividido em 

intervalos menores de 20 dias para reduzir o erro no cálculo da vazão média. O 

intervalo de 100 dias representa a parcela com determinada variação do volume, 

arbitrado para o cálculo para as vazões. A Tabela 5 mostra os resultados das vazões 
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para cada uma das 5 parcelas de 20 dias em que foi dividido o tempo total e a vazão 

média dos 100 dias para a modelagem analisada e a Tabela 6 apresenta os resultados 

das vazões médias para todos os casos. A Tabela 6 mostra os valores de vazão 

obtidos nas 24 modelagens. 

 

                                                           Tabela 5: Vazões para talude  

Permeabilidade 10-6m/s 

Dreno 30m ½ 

2: 1(H/V) 

Q1 2,267044103 

Q2 1,367005 

Q3 0,95011 

Q4 0,68955 

Q5 0,51845 

Soma 5,792159103 

Qmédia 1,158431821 
                                                           Fonte: Autor. 

 

Tabela 6: Vazões médias para todas as modelagens. 

Dreno 30 m na posição ½ Dreno 40 m na posição ½ 

Inclinação 
Vazões Vazões 

Material 1 (10-6 m/s) Material 2 (10-7 m/s) Material 1 (10-6 m/s) Material 2 (10-7 m/s) 

2:1 1,1584 0,2705 1,2997 0,4620 

2,5:1 0,7500 0,1525 0,9529 0,2551 

3:1 0,5526 0,0684 0,9595 0,1514 

Dreno 30 m na posição ¼  Dreno 40 m na posição ¼  

Inclinação 
Vazões Vazões 

Material 1 (10-6 m/s) Material 2 (10-7 m/s) Material 1 (10-6 m/s) Material 2 (10-7 m/s) 

2:1 1,5344 0,3437 1,9822 0,5508 

2,5:1 0,9243 0,2117 1,2817 0,2771 

3:1 0,8672 0,2003 1,1946 0,2053 
Fonte: Autor 

 

A partir dos dados de vazões médias de cada modelagem foram obtidos 

gráficos de comparação, em que as ordenadas são as vazões (m³/dia.m) e as 

abscissas são as declividades dos taludes. Os gráficos presentes nas figuras 19, 20, 

21 e 22 comparam as vazões dos drenos obtidas para os taludes que apresentam a 

mesma posição e o mesmo comprimento de dreno como parâmetros de entrada, 

variando a declividade e a permeabilidade do material.  
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A partir da Figura 19, é possível observar que, para taludes com dreno de 

30 metros e posicionados na metade da altura do talude, a vazão drenante do talude 

2 para 1 com permeabilidade 10-6 m/s é, aproximadamente, cinco vezes maior que a 

vazão para o mesmo talude com material de permeabilidade 10-7m/s.  Além disso, a 

variação da vazão, considerando taludes de mesma inclinação com materiais 

diferentes, é mais significativa para os taludes com maior permeabilidade, como pode-

se observar pela inclinação mais acentuada da reta azul entre os pontos (2 para 1) e 

(2,5 para 1).  

     Figura 19: Vazão média no dreno de 30m na posição ½. 

 

                  Fonte: Autor. 

                     Figura 20: Vazão média no dreno de 30m na posição ¼. 

 

                     Fonte: Autor. 
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Comparando os resultados das Figuras 19 e 20, pode-se observar que as 

vazões dos drenos na posição ¼ são maiores que as dos mesmos taludes com os 

drenos na posição ½. Por exemplo, para o talude com declividade 2 para 1, 

permeabilidade 10-6 m/s, dreno de 30m e posição ½, a vazão é aproximadamente 1,18 

m³/dia.m e, para o mesmo talude com o dreno na posição ¼, a vazão já é 1,47 

m³/dia.m. Esses resultados são coerentes, pois quanto mais próximo do pé do talude, 

maior será o volume drenado (considerando um mesmo tempo). Além disso, pode-se 

observar, na Figura 20, que para o talude com a mesma permeabilidade e com o dreno 

posicionado a ¼ Ht, a variação da vazão entre os taludes 2,5 para 1 e 3 para 1 é muito 

pequena. Outra observação é que para uma permeabilidade menor, a vazão nos 

drenos não modificou significativamente com a posição dos drenos. 

A Figura 21 compara a variação da vazão drenada entre os taludes de 

permeabilidade 10-6 m/s e 10-7m/s com um dreno de 40 metros posicionado no meio 

do maciço. A partir do gráfico presente na figura, pode-se concluir que a vazão do 

talude com material menos permeável é menor que para o mesmo talude com material 

mais permeável. Ademais, é possível observar que ocorre uma variação mais 

acentuada entre os taludes 2 para 1 e 2,5 para 1, como foi apresentado, também, nas 

figuras anteriores e que ocorre uma maior variação da vazão no material 10-7 m/s (linha 

laranja), entre os taludes 2,5 para 1 e taludes 3 para 1, do que no material de 

permeabilidade 10-6 m/s. 

                    Figura 21: Dreno de 40m na posição 1/2. 

 

Fonte: Autor  
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Comparando as Figuras 19 e 21, pode-se observar que a vazão para um 

talude com permeabilidade 10-6 m/s, declividade 2 para 1 e com um dreno de 40 

metros na posição ½ é maior que para o mesmo talude com um dreno de 30 metros 

na mesma posição, como esperado. Segundo as figuras, para o dreno 30m a vazão é 

1,18 m³/dia.m e, para o dreno de 40m, a vazão é de 1,30 m³/dia.m.  

A Figura 22 dispõe dos resultados para os taludes com o dreno de 40 

metros posicionado a ¼ da altura total. A partir dessa figura, pode-se observar, 

também, que ocorre uma variação mais significativa entre os taludes 2,5 para 1 e 3 

para 1. Comparando as Figuras 20 e 22, tem-se que a vazão para o dreno de 40 

metros é maior que para o dreno de 30m. Para o talude 2 para 1, com permeabilidade 

10-6 m/s, dreno de 40m na posição ¼, a vazão é de 2,0 m³/dia.m; e para o mesmo 

talude com o dreno na posição 1/2 (figura 20), a vazão é de 1,30 m³/dia.m. 

Se comparamos os gráficos dos drenos de 30 e 40 metros de 

comprimentos, os comportamentos são semelhantes, mas a eficiência é maior, como 

de se esperar (vazões maiores – drena mais água) com maiores comprimentos de 

drenos. 

                    Figura 22: Dreno de 40m na posição ¼. 

 

Fonte: Autor. 

 Os gráficos anteriores, permitem estimar, nas condições específicas 

(permeabilidade, declividade e características dos drenos), as vazões drenantes por 

metro linear. O dimensionamento do número de drenos pode ser feito a partir da 

determinação da vazão máxima do elemento drenante, que deve ser maior que a 

vazão obtida nas simulações (vazão de cálculo), multiplicada por um fator de 

segurança. 
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A fim de comparar os contornos do lençol freático na sua posição inicial e 

após a adoção do dreno como dispositivo hidráulico de drenagem apresenta-se uma 

tabela que dispõe dos dados da posição do lençol freático, no início e após a 

drenagem de 100 dias, para as modelagens com um talude de mesmo material e 

drenos de comprimentos diferentes. Analisando a Tabela 7, pode-se concluir que o 

dreno de 40 metros é mais eficiente no rebaixamento do lençol freático. 

         Tabela 7: Posição do lençol freático. 

TALUDE 2 PARA 1 

Permeabilidade 10-6  

SEM DRENO DRENO 30m 1/2 DRENO 40m ½ 

Posição 
x  

Posição 
y  

Posição 
x  

Posição 
y  

Posição 
x  

Posição 
y  

0 10 0 10 0 10 

20 10 20 10 20 10 

36,00 19,20 36,00 18,15 36,00 18,43 

53,00 24,00 53,00 22,44 53,00 22,40 

73,00 33,00 73,00 30,40 73,00 22,55 

90,00 40,00 90,00 25,20 90,00 23,62 
 

         Fonte: Autor. 

A Tabela 8 apresenta as coordenadas do lençol considerando um dreno de 

30 metros na posição ½ em taludes de materiais diferentes. Após a análise dessa 

tabela, pode-se concluir que o material com maior permeabilidade tem o lençol mais 

rebaixado.   

   Tabela 8: Posição do lençol após o rebaixamento. 

TALUDE 2 PARA 1 

Dreno de 30 m na 1/2  

SEM DRENO Permeabilidade 10-6 Permeabilidade 10-7 

Posição x  Posição y  Posição x  Posição y  Posição x  Posição y  

0 10 0 10 0 10 

20 10 20 10 20 10 

36,00 19,20 36,00 18,15 36,00 18,25 

53,00 24,00 53,00 22,44 53,00 22,81 

73,00 33,00 73,00 30,40 73,00 31,00 

90,00 40,00 90,00 25,20 90,00 30,40 
                   Fonte: Autor. 
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Para ilustrar a variação da vazão drenada para as modelagens tem-se o 

fluxograma dado na Figura 23, o qual contempla os resultados das vazões lineares 

para todas as modelagens com material de permeabilidade 10-6 m/s. A partir da figura, 

pode-se observar que a vazão reduz proporcionalmente com a declividade.  

                Figura 23: Fluxograma de vazões para taludes com material de permeabilidade 10-6m/s.  

 

            Fonte: Autor. 

5. 2. Análise de Estabilidade de taludes com o uso de DHP 

Após a execução de todas as modelagens no VADOSE, os resultados do 

lençol rebaixado com 100 dias obtidos nas modelagens de fluxo de água, serviram 

como dado de entrada das condições de poro-pressão no programa SLOPE e para o 

posterior cálculo do fator de segurança pelo método de Bishop. Nas modelagens do 

SLOPE foram adotados como parâmetros de resistência uma coesão de 10 KPa, um 

ângulo de atrito de 30 graus e um peso unitário de 18 KN/m³. 

Um exemplo dos resultados de posição do lençol, após o rebaixamento, 

está ilustrado na Tabela 9, que representa um talude 2,5 para 1 com material de 

permeabilidade 10-6 m/s e dreno de comprimento 30 metros posicionado no meio.  
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                                                                  Tabela 9: Posição do lençol freático para um talude 2 para 1. 

DRENO 30m ½ 

Posição 
x  

Posição 
y  

0 10 

20 10 

31,45 15,10 

45,10 18,20 

60,50 22,50 

75,50 22,50 

83,98 24,73 

94,11 26,45 

110,00 27,55 
                                          Fonte: Autor. 

Com os dados do lençol freático rebaixado foi possível obter os valores do 

coeficiente de segurança para três casos (taludes 2 para 1, 2,5 para 1 e 3 para 1) do 

lençol freático na sua posição inicial. Assim, para a posição do lençol freático dado na 

tabela anterior, tem –se que o fator de segurança é 1,274, como está demonstrado na 

tabela 11.  

Os valores dos fatores de segurança são obtidos por meio de curvas e 

superfícies de ruptura no talude, como ilustram, respectivamente, as Figuras 24 e 25 

abaixo para um talude 2 para 1. 

Foram obtidos resultados de fator de segurança para todas as modelagens 

e, a partir desses, foram calculados os aumentos percentuais de aumento dos 

coeficientes com relação a situação inicial, em que o lençol se apresentava na sua 

máxima capacidade e não se utilizava dreno como dispositivo de drenagem. A partir 

dos percentuais obtidos, foram traçados gráficos em que a ordenada é o aumento 

percentual e a abscissa é a declividade. Os gráficos são fundamentais como 

ferramenta de comparação dos resultados 
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                          Figura 24: Curvas de Fator de segurança para um talude 2 para 1. (condição incial) 

 

            Fonte: Autor. 

 

             Figura 25: Superfícies de ruptura para um talude. 

 

  Fonte: Autor. 

 

As Tabelas 10 e 11 apresentam, respectivamente, os valores dos fatores 

de segurança para os taludes com o lençol freático na sua capacidade máxima e após 

o rebaixamento com os drenos de 30 e 40 metros nas posições ½ e ¼ . 
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                               Tabela 10: Fator de segurança para o regime estacionário. 

FATOR DE SEGURANÇA 

Talude 2 para 1 Talude 2,5 para 1 Talude 3 para 1 

0.890 1.130 1.292 

 

                          Fonte: Autor. 

 

          Tabela 11: Fator de segurança para todas as modelagens. 

Posição 30 m 1/2 Posição 40 m 1/2 

Inclinação 
FATOR DE SEGURANÇA FATOR DE SEGURANÇA 

(10-6 m/s) 10-7 m/s) (10-6 m/s) 10-7 m/s) 

Talude 2 para 1 1,066 1,018 1,165 1,098 

Talude 2,5 para 1 1,274 1,268 1,291 1,290 

Talude 3 para 1 1,376 1,356 1,437 1,444 

Posição 30 m 1/4 Posição 40 m 1/4 

Inclinação 
FATOR DE SEGURANÇA FATOR DE SEGURANÇA 

(10-6 m/s) 10-7 m/s) (10-6 m/s) 10-7 m/s) 

Talude 2 para 1 1,302 1,159 1,440 1,322 

Talude 2,5 para 1 1,430 1,432 1,604 1,615 

Talude 3 para 1 1,712 1,714 1,789 1,820 

           Fonte: Autor. 

 

A Figura 26 apresenta os resultados referentes aos taludes com dreno de 

30 metros na metade da altura. A partir da análise, pode-se observar que ocorre uma 

redução do aumento percentual dos FS com a mudança da declividade, ou seja, um 

talude de declividade 2 para 1, com o uso de drenos apresenta uma melhoria na 

estabilidade mais significativa do que o mesmo talude com declividade 2,5 para 1. 

Além disso, a partir da figura, pode-se concluir, também, que a com a diminuição da 

declividade do talude há um aumento pouco significativo no fator de segurança 

comparado a inclinações maiores. O aumento do percentual entre as declividades, 

nestas condições de inclinação e comprimento de dreno, é mais acentuado para os 

taludes com material de permeabilidade igual a 10-6 m/s e que a redução no material 

de 10-7 m/s é mais suave no primeiro ramo do gráfico. 
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Figura 26: Aumento do fator de segurança com o dreno de 30m na posição 1/2. 

 

                        Fonte: Autor. 

A Figura 27 apresenta os resultados de aumento percentual para os taludes 

2:1, 2,5:1 e 3:1 com um dreno de 40 metros posicionado no meio da altura. Analisando 

os resultados, pode-se observar que o talude com declividade 2:1 e com material de 

permeabilidade 10-6 m/s tem um aumento percentual maior do que o mesmo talude 

com material de permeabilidade 10-7 m/s.  Além disso, verifica-se que os taludes 2,5:1 

e o 3:1 possuem aumentos percentuais próximos para os dois materiais. Verifica-se 

que o uso de comprimentos maiores de drenos melhorar significativamente o fator de 

segurança da encosta. 

 

                   Figura 27: Aumento do fator de segurança com o dreno de 40m na posição 1/2. 

 

                       Fonte: Autor. 
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Comparando as Figuras 26 e 27, conclui-se que para um talude com as 

mesmas características (permeabilidade, declividade, posição do dreno), variando 

somente o comprimento do dreno, o que possui um dreno de maior tamanho 

apresenta um aumento mais significativo no fator de segurança. Como exemplo, tem-

se que, para um talude de declividade 2:1, material com permeabilidade 10-6 m/s, 

dreno de 40 metros na posição ½, o aumento é de 30,9%, enquanto que, para o 

mesmo talude com um dreno de 30 metros, o aumento já é 19,8%.  

A Figura 28 abaixo exibe os resultados das modelagens com um dreno de 

30 metros na posição de ¼ da altura do talude. A partir dela, pode-se verificar que, 

para os taludes com material mais permeável (linha azul), ocorre uma pequena 

redução na variação percentual nos primeiros dois pontos do gráfico e depois uma 

elevação. Além disso, verifica-se que o talude 2,5:1 possui o mesmo aumento 

independente do material e que o talude 2:1 com material de permeabilidade 10-6m/s 

tem um aumento muito mais considerável que o mesmo talude com material menos 

permeável. 

                  Figura 28: Aumento do fator de segurança com o dreno de 30m na posição ¼. 

 

                    Fonte: Autor. 

 

Comparando as Figuras 26 e 28, conclui-se que os taludes com o dreno 

posicionado na posição ¼ possuem um aumento percentual maior no fator de 

segurança do que os que possuem drenos na metade da altura. Tanto na Figura 26 

como na 28, os aumentos percentuais dos taludes 2,5:1 com materiais diferentes são 

muito próximos.  
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A Figura 29 mostra os resultados dos taludes com o dreno de 40 metros na 

posição ¼, e, a partir dele, observa-se que, para a declividade 2:1, o aumento é maior 

para o material mais permeável e que, para as declividades 2,5:1 e 3:1, os aumentos 

percentuais dos dois materiais são próximos. 

             Figura 29: Aumento percentual com o dreno de 40m na posição 1/4. 

 

Fonte: Autor. 

 

Após analisar as 4 figuras apresentadas, conclui-se que o aumento 

percentual do fator de segurança é inversamente proporcional à inclinação, ou seja, 

quanto menor a declividade mais estável se torna o talude com a adoção dos drenos, 

e diretamente proporcional ao aumento do comprimento dos drenos. 
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6. CONCLUSÕES  

Através do presente trabalho foi possível avaliar a estimativa das vazões 

em drenos horizontais profundos (DHP) e compará-las por meio de gráficos, 

verificando qual a melhor disposição do dreno para cada caso. Foram realizadas 24 

modelagens com um talude padrão abrangendo as declividades 2:1, 2,5:1 e 3:1, os 

materiais de permeabilidade 10-6 m/s e 10-7m/s e os drenos de tamanho de 30 e 40 

metros em duas posições diferentes. 

Foi feita a análise das modelagens para dois cenários, sendo o primeiro 

sem o uso de dreno e com precipitação dos 3 meses mais chuvosos do Rio de Janeiro 

na superfície do talude, e o segundo, com a presença do dreno altura e tamanho. A 

partir dos resultados obtidos pode-se obter relações matemáticas entre os parâmetros 

de entrada e as vazões. 

Com a execução das modelagens no VADOSE e com resultados obtidos 

para as vazões, pode-se concluir que a vazão drenada é maior na posição ¼ em 

relação a posição ½ para taludes com as mesmas características. Além disso, foi 

possível verificar, também, que a vazão é diretamente proporcional à inclinação do 

talude, ao comprimento dos drenos e à permeabilidade do material.  

Foram avaliados, também, o aumento percentual dos coeficientes de 

segurança para cada caso em comparação ao estado inicial. Essa análise foi realizada 

a partir da execução dos 24 casos no SLOPE considerando o cálculo pelo método de 

Bishop simplificado, e, a partir dos resultados obtidos verificou-se que quanto mais 

próximo da base do talude o dreno for instalado, maior será o aumento no percentual 

do coeficiente de segurança e, consequentemente, mais significativa será a melhoria 

na estabilidade do talude. Ademais, pode-se afirmar, também que o aumento do 

percentual é diretamente proporcional ao comprimento do dreno. 

Deve-se ressaltar que os resultados se referem a condições específicas de 

inclinação, permeabilidade, porosidade e parâmetros de resistência dos materiais.  

Sugere-se que, para continuidade de trabalhos futuros, sejam variados os parâmetros 

acima descrito, para avaliar a sensibilidade das vazões e fatores de segurança. Assim, 

poderiam ser executadas outras modelagens com materiais de diferentes curvas 

características e porosidades, pois podem influenciar nos fluxos saturados e 

insaturados; e, também, com drenos com outras especificações geométricas. 
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