
1   

 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

GROVER ROMER LLANQUE AYALA 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DO TALUDE DE MONTANTE EM 

BARRAGEM DE TERRA SUBMETIDA A REBAIXAMENTO RÁPIDO REALIZADA 

COM ENSAIOS EM SOLOS NÃO SATURADOS E MODELAGEM NUMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 

 



2   

GROVER ROMER LLANQUE AYALA 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DO TALUDE DE MONTANTE EM BARRAGEM 

DE TERRA SUBMETIDA A REBAIXAMENTO RÁPIDO REALIZADA COM ENSAIOS 

EM SOLOS NÃO SATURADOS E MODELAGEM NUMÉRICA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil do Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestre em Engenharia Civil. Área de 

concentração: Geotecnia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Chagas da 

Silva Filho. 

Coorientador: Prof. Dr. Rosiel Ferreira Leme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4   

GROVER ROMER LLANQUE AYALA 

 

 

 

 

 

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DO TALUDE DE MONTANTE EM BARRAGEM 

DE TERRA SUBMETIDA A REBAIXAMENTO RÁPIDO REALIZADA COM ENSAIOS 

EM SOLOS NÃO SATURADOS E MODELAGEM NUMÉRICA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil do Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestre em Engenharia Civil. Área de 

concentração: Geotecnia. 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Chagas da Silva Filho (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Rosiel Ferreira Leme (Coorientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Anderson Borghetti Soares (Examinador interno) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Fábio Porto de Aguiar (Examinador externo) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 



5 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

Aos meus pais, Alberto e Petra. 

 

 

 

 



6 

  

  

AGRADECIMENTOS 

 

O Deus que me proporcionou a vida e todas as conquistas e que está sempre ao meu lado. 

A meus pais Alberto e Petra, que nunca meditaram esforços para me oportunizar educação, 

ensinar valores importantes, incentivar a realização dos meus sonhos. Obrigado pelo apoio 

incondicional. 

Ao meu orientador Professor Francisco Chagas da Silva Filho, pelo apoio e paciência que 

teve comigo, pelas sugestões que permitiram o aprimoramento deste trabalho e 

principalmente pela contribuição especial para minha formação profissional como tutor e 

amigo. 

Ao meu coorientador Professor Rosiel Ferreira Leme, pelo apoio, disponibilidade de tempo 

e contribuição na elaboração deste trabalho. 

À minha família pelo amor incondicional, paciência, força, carinho e compreensão. 

Aos amigos do mestrado Yago, Gutierrez, Melchior, Pedro, Marcela, Elis, Deyvid, 

Fernando, Enrique pelas horas de estudo, compreensão e parceria.  

Ao meu amigo Carlos pelo o apoio e companheirismo durante todo esse tempo que 

passamos a ter o curso de mestrado em nossa prestigiada universidade. 

Aos professores do curso de Pós-graduação em Engenharia Civil do DEHA-UFC, Silvrano 

Dantas, Alfran Sampaio, Adriano Frutuoso e Anderson Borguetti pelo conhecimento, 

ensinamentos geotécnicos e experiências transmitidas ao longo desses anos. 

Ao professor Dr. Marcos Fábio Porto de Aguiar da IFCE pela presteza e disponibilidade 

em se fazer presente a essa defesa. 

A todos que colaboraram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aqueles que não conseguem lembrar o 

passado estão condenados a repeti-lo.” 

George Santayana. 

 



8   

RESUMO 

Com o transcorrer do tempo, a população tem dependido de obras para o armazenamento de água 

para os períodos de escassez, mesma necessidade que levou a construção de barragens que 

assumiram uma função muito importante para o desenvolvimento humano. Todavia, no 

desenvolvimento do projeto de uma barragem de terra, os taludes são pré-dimensionados com 

base apenas pela classificação do solo a ser utilizado no maciço, e análises de estabilidade dos 

taludes são feitas em distintas situações, como por exemplo, a situação de rebaixamento rápido, 

em que a água rebaixa rapidamente de modo que não permite a completa dissipação das pressões 

intersticiais no interior do maciço da barragem simultaneamente ao rebaixamento do nível de 

água. Contudo, dependendo do tipo de material, o solo no estado não saturado pode ter um 

acréscimo de resistência durante o esvaziamento rápido, conforme a poropressão é dissipada e o 

aumento de sucção ocorre no talude de montante. Outro fator importante a destacar é com relação 

a definição da inclinação dos taludes, pois não é levado em consideração a altura da obra e 

consequentemente o nível de tensões existentes, sendo assim, o uso desta metodologia 

simplificada pode levar a projetos superdimensionados para barragens de pequeno porte e a 

projetos subdimensionados para barragens de grande porte. Diante disto, o presente trabalho tem 

por objetivo avaliar a estabilidade do talude de montante de barragens de terra submetidas a 

rebaixamento rápido, para diferentes variações geométricas e no contexto de solos não saturados. 

O estudo envolveu a utilização de dados barragem da Fazenda Experimental Lavoura Seca, no 

município de Quixadá, para uma análise mais realista do comportamento da obra. Os parâmetros 

geotécnicos do material utilizado foram obtidos de resultados de ensaios de caracterização, 

compactação, permeabilidade e de compressão triaxial (saturado e não saturado), além de ensaios 

para a determinação da curva de retenção do solo (método do papel de filtro) apresentados por 

Leme (2015). Para outros tipos de solo comumente utilizados em obras de barragem, recorreu-se 

ao uso de referências bibliográficas para estimativa dos parâmetros necessários para as análises. 

Tendo a perspectiva clara, o estudo verificou o comportamento no rebaixamento rápido, 

utilizando-se o software de Elementos Finitos GeoStudio 2007 para a modelagem do fluxo e 

análise de estabilidade de um maciço hipotético. Como resultados obtidos, foi verificado que os 

valores críticos de estabilidade para o talude de montante foram identificados com menor 

inclinação que usualmente aplicado na prática, devendo-se ao aumento de resistência do solo 

pela influência do solo no estado não saturado. Também foi possível definir para cada tipo de 

solo, a inclinação crítica do talude de montante em função da altura da obra, verificando um 

grande conservadorismo nas atuais metodologias de pré-dimensionamento de barragens. 

Palavras-chave: Rebaixamento Rápido. Solos não saturados. Sucção. Montante. GeoStudio. 
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ABSTRACT 

With the passage of time, the population has depended on works for the storage of water for 

periods of scarcity, the same necessity that generated to the construction of dams that have 

assumed a very important function for human development. However, in the development of 

an earth dam project, slopes are pre-dimensioned based only on the classification of the soil to 

be used in the massif, and stability analyzes of slopes are made in different situations, such as 

the situation of rapid drawdown, where the water rapidly lowers so that it does not allow the 

complete dissipation of the interstitial pressures inside the dam mass simultaneously with the 

lowering of the water level. However, depending on the type of material, the soil in the 

unsaturated state may have increased strength during rapid emptying as the pressure is 

dissipated and the increase of suction occurs at the upstream slope. Another important factor 

to note is the definition inclinations of dam, since the height of the work and consequently the 

level of tensions are not considered, so the use of this simplified methodology can lead to 

oversized projects for small dams and undersized projects for large dams. In view of this, the 

present work has the objective of evaluating the stability of the slope of the amount of earth 

dams subjected to rapid drawdown, for different geometric variations and in the context of 

unsaturated soils. The study involved the use of dam data from the Experimental Lavoura 

Seca Farm, in the city of Quixadá, for a more realistic analysis of the behavior of the work. In 

order to obtain the geotechnical parameters of the material used, the results of the 

characterization, compaction, permeability and triaxial (saturated and unsaturated) 

compression tests were obtained, as well as tests to determine the soil retention curve filter) 

presented by Leme (2015). For other types of soil commonly used in dam works, we resorted 

to the use of bibliographical references to estimate the parameters necessary for the analyzes. 

With the clear perspective, the study verified the behavior in the problem of rapid drawdown, 

using the Finite Element software GeoStudio 2007 for flow modeling and stability analysis of 

a hypothetical Dam. As a result, it was verified that the critical stability values for the 

upstream slope were identified with less slope than usually applied in practice, due to the 

increase of soil resistance by the influence of the soil in the unsaturated state. It was also 

possible to define for each type of soil, the critical inclination of the upstream slope in 

function of the height of the work, verifying a great conservatism in the current 

methodologies of pre-dimensioning of dams. 

Keywords: rapid drawdown. Unsaturated soils. Suction. Upstream. GeoStudio. 
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 Vetor das deformações 

 Variação da deformação específica. 

ξ  Porosidade na condição saturada 
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μ  Massa específica da água  

η  Viscosidade da água 

θ  Umidade volumétrica 

θ´ Derivada da função 

θs  Umidade volumétrica na condição saturada 


b
  Parâmetro que quantifica o acréscimo de resistência relativo ao aumento de 

sucção 

υ’  Ângulo de atrito do solo saturado 

f  Ângulo de atrito reduzido 

π  Sucção osmótica 

     Tensão normal 

0  Tensão normal inicial 

’  Tensão efetiva 

σ1  Tensão principal maior 

σ3  Tensão principal menor  

v  Tensão total vertical  

m  Tensão total normal média 

 Variação da tensão 

ij  Tensão normal no plano k 

x,y,x  Tensão normal total na direção x, y e z 

0  Vetor das tensões iniciais 

 Vetor das tensões 

   Tensão cisalhante 

τr  Resistência ao cisalhamento não saturado na ruptura 

 xy  Tensão cisalhante no plano z 

υ   Coeficiente de Poisson 

χ  Parâmetro que depende do grau de saturação  

ψ  Sucção correspondente a j-ésimo intervalo 

   Variação da umidade volumétrica do solo 

   Variação do peso específico, em KN/m
3
 

0  Coeficiente de Poisson para a condição inicial  

s  Coeficiente de Poisson para a condição saturada 
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w   Peso específico da água 

 Peso específico 

 Parâmetro função do grau de saturação do solo 


b
  Sucção mátrica 

   Operador Nabla 


t
  Gradiente de potencial total da água 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As barragens são obras destinadas ao controle de cheias, regulamento de nível de 

rios, retenção e acumulação de água, de forma que essas estruturas devem atender todos os 

protocolos de segurança para sua construção e não apresentando riscos elevados a área de 

jusante do barramento.  

De acordo com estatísticas levantadas por Foster et al (1998), as causas mais 

comuns de acidentes com ruptura de barragens são, predominantemente, as seguintes: 

galgamento (em particular nas barragens de aterro), fenômenos de erosão interna (“piping”) 

que pode ser no barramento ou na fundação. A percolação de água pelo maciço e pela 

fundação, motivo que pode provocar diminuição na resistência do solo devido ao aumento do 

grau de saturação no maciço, processos erosivos a jusante da barragem e efeito das 

subpressões. Uma barragem de terra é construída com material compactado em que seu 

maciço permanece geralmente não saturado em várias zonas que estão submetidas a baixas 

pressões de água. 

A estrutura de uma barragem de terra pode ser constituída por diferentes tipos de 

solos, e com diferentes funções. No caso de materiais granulares que constituem 

principalmente as areias, a granulometria graúda e o elevado tamanho dos poros que estas 

apresentam permite a água percolar facilmente, sendo usadas no sistema de drenagem interna. 

Já no caso de materiais finos como argilas, com baixa a baixíssima permeabilidade, tornam-se 

ideais para a construção do núcleo da barragem. Além do núcleo, que promove a 

estanqueidade, uma barragem de terra que é ainda constituída por duas zonas referentes aos 

taludes de montante e jusante que visam garantir a estabilidade do corpo de terra. 

Com respeito ao pré-dimensionamento que é feito em barragens de terra, não é 

levado em consideração o nível de tensões atuantes no maciço devido à altura da barragem, 

sendo de esse jeito que pode resultar em projetos superdimensionados para barragens de 

pequena altura e projetos subdimensionados para grandes alturas (com instabilidade dos 

taludes). Um dos objetivos a ser apresentado no presente trabalho é a verificação da influencia 

do nível de tensões em função da ordem de grandeza da obra a ser projetada. 

Com o maciço uma vez construído, muitos são os obstáculos que o engenheiro 

encontra nas avaliações da segurança dos taludes da barragem, onde se deve ter em conta 

avaliar distintas situações para a estabilidade de cada um destes. No caso do talude de jusante, 

a sua estabilidade é avaliada em situações de regime permanente, quando o nível de água se 

apresenta constante durante um longo período de tempo. Por outro lado, durante a fase de 
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construção da barragem de terra, deve ser avaliada a estabilidade tanto do maciço de montante 

como do maciço de jusante. Para situações em que ocorra o rebaixamento rápido, deve-se 

tomar em conta a análise da estabilidade do maciço de montante. 

A condição conhecida como “rebaixamento instantâneo ou rápido” é muitas vezes 

prioritária no estabelecimento dos taludes de montante de uma barragem de terra, porque é a 

solicitação que empresta ao maciço condições desfavoráveis à estabilidade do talude (CRUZ, 

1996).  Portanto, é de fundamental importância a identificação da possibilidade do 

rebaixamento rápido para a definição de inclinação do talude de montante da barragem.  

 Uma avaliação mais realista da estabilidade durante o descenso do reservatório é 

através da consideração dos aspectos dos solos não saturados, como por exemplo, a influência 

da variação da condutividade hidráulica, no qual influência nas dissipações das poropressões. 

Com a perspectiva clara, o estudo tem como relevância a verificação de soluções 

para o problema de rebaixamento rápido utilizando um conjunto de dados coerentes com a 

complexidade gerada. Para o mesmo, utilizou-se o software de Elementos Finitos GeoStudio 

2007 para a modelagem do fluxo e análise de estabilidade do maciço.  

 

1.1. Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é verificar a estabilidade do talude de montante 

de barragens de terra submetidas a rebaixamento rápido, para diferentes variações geométrias 

e no contexto de solos não saturados, utilizando ferramentas de analises de elementos finitos 

que permitam reconhecer a influência dessa condição apresentada na estabilidade do talude e 

a segurança nas barragens de terra. 

 

Entre os objetivos específicos, destacam-se: 

 Obter parâmetros hidráulicos (curva de retenção) do solo mediante ensaios de 

laboratório com solos não saturados compactados; 

 Analisar os aspetos que influenciam a estabilidade de uma barragem de terra 

submetida ao rebaixamento rápido; 

 Realizar uma avaliação preliminar a respeito das inclinações das barragens 

construídas no Ceará, ou seja, verificar se os valores são aproximadamente 

conservadores. 
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1.2. Metodologia 

 

A metodologia a ser empregada para o desenvolvimento deste trabalho constou 

das seguintes etapas e atividades: 

 Revisão bibliográfica do tema proposto, com o estudo da resistência ao 

cisalhamento e percolação seguindo os conceitos da mecânica dos solos não 

saturados; estudo das metodologias de análise de estabilidade, análises de 

percolação em barragens de terra; estudo de ensaios específicos para a obtenção de 

parâmetros pertinentes ao tema; 

 Obtenção de dados e informações sobre os parâmetros geotécnicos do material de 

solo utilizado para o presente trabalho da Barragem Quixadá (ensaios de 

laboratório, parâmetros de caracterização: granulometria por peneiramento e 

sedimentação, limites de liquidez e plasticidade, peso específico dos grãos, ensaios 

de compactação, ensaios de resistência, ensaio de permeabilidade, ensaio do Papel 

Filtro para a determinação da curva característica do solo em estudo); 

 Escolha de mais 8 (oito) tipos diferentes de solo para fazer um estudo considerável 

das secções que pretende se analisar; 

  Elaboração de uma secção hipotética tradicional em barragens de terra seguindo 

as recomendações de distintos autores (BUREAU OF RECLAMATION 2002) no 

pré-dimensionamento de barragens comumente usadas no estado de Ceará; 

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

período de esvaziamento do açude, cujo analises será feita na montante da 

barragem hipotética, considerando a condição de rebaixamento rápido; 

 Análise da estabilidade na seção da Barragem Hipotética, para as condições de 

fluxo transiente, empregando a metodologia de calculo tradicional da mecânica 

dos solos saturados, e levando em consideração a influência da sucção na 

metodologia de cálculo; 

 

1.3. Estrutura da Tese 

 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos, da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Introdução: apresentada uma breve introdução do tema a ser 

estudado no presente trabalho, destacando a importância da avaliação da estabilidade em 
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condições de rebaixamento rápido, também os objetivos para o presente trabalho para 

finalmente concluir com a sua organização. 

 

Capítulo 2 – Solos não saturados compactados: apresenta conceitos sobre solos 

não saturados compactados. É estudada ao mesmo tempo a influência da sucção nas 

propriedades dos solos compactados, tais como a resistência ao cisalhamento e condutividade 

hidráulica dos materiais. 

 

Capítulo 3 – Estabilidade de Talude em Barragem de terra: são apresentadas 

metodologias que permitem fazer análises de estabilidades de uma barragem de terra, também 

se faz referência a aspetos condicionantes a estabilidade da estrutura durante o rebaixamento 

rápido e como este aspecto afeta a estabilidade de uma barragem de terra.  

 

Capítulo 4 – Ensaios de laboratório: descreve os procedimentos dos ensaios 

feitos e resultados em amostra de solo usualmente utilizadas na construção de barragens 

homogêneas: caracterização, compactação, cisalhamento direto com umidade constante, além 

de ensaios para a determinação da curva de retenção (ensaio de papel de filtro) para efeitos de 

determinação da condutividade hidráulica e de modelos para o comportamento hidráulico dos 

solos. 

 

Capítulo 5 – Estudo de caso de uma barragem hipotética submetida a 

rebaixamento rápido: a partir dos dados do solo utilizado na barragem experimental de 

Quixadá (Leme, 2015) fazer a análise de estabilidade de uma barragem homogênea quando da 

ocorrência de um rebaixamento rápido. 

 

Capítulo 6 – Conclusões: é apresentada a conclusão do trabalho desenvolvido, 

apontando os mais relevantes aspectos observados no decorrer da pesquisa, além dos 

principais efeitos detectados, quando são comparadas as metodologias de cálculo propostas 

em relação ao que foi verificado nas analises. 
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2. SOLOS NÃO SATURADOS COMPACTADOS 

 

Do ponto de vista geotécnico, o solo pode ser interpretado como um esqueleto de 

partículas sólidas compressíveis, e a compressibilidade é decorrência da variação volumétrica 

dos fluidos. Este esqueleto, na condição saturada, tem seus vazios preenchidos por água, e na 

condição não saturada coexistem o ar e a água.  

A Mecânica dos Solos Clássica foi desenvolvida baseando-se no comportamento 

do solo na condição saturada, por isso que a previsão do comportamento mecânico e suas 

propriedades hidráulicas são atualmente bem estabelecidas na teoria e na prática.  

Nas regiões de clima árido, semiárido ou de clima tropical, no qual o nível 

freático encontra-se abaixo da superfície devido à um baixo índice pluviométrico frente ao 

processo de evaporação, resultando em solos com seus vazios preenchidos em grande parte 

pelo ar. As obras de engenharia civil, quando executadas considerando a condição não 

saturada do solo, podem gerar em projetos mais realistas como, por exemplo, construções de 

barragens, de estruturas de contenção, de pavimentação, fundações e de estabilização de 

taludes. Essa condição mais realista pode levar a projetos com mais segurança e por vezes 

mais econômico.  

Um dos motivos pelos quais os engenheiros geotécnicos geralmente não projetam 

tais obras considerando o solo na condição não saturada é por não haver um consenso e por 

desconhecimentos sobre os conceitos da Mecânica dos Solos Não Saturados que são 

relativamente novos.  

As recentes pesquisas têm demonstrado a necessidade de se utilizar os conceitos 

de solos não saturados tanto para os projetos geotécnicos quanto para o ensino acadêmico 

(Fredlund, 1979). 

 

2.1.  Solos não saturados  

 

Segundo Fredlund (1979), a Mecânica dos Solos pode ser dividida em uma parte 

aplicada aos solos saturados e outra, aos solos não saturados, como mostra a Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Categorização da mecânica do solo. 

 

Fonte: Adaptado de Fredlund e Rahardjo (1993). 

 

O solo não saturado pode ser considerado um sistema trifásico (Lambe e 

Whitman, 1969), constituído por uma fase solida (partículas minerais), por uma fase liquida 

(geralmente agua) e por outra fase gasosa (ar). Fredlund e Morgenstern (1977) passaram a 

considerar também a interface ar-água como uma quarta fase, também conhecida como 

membrana contrátil. Esta interface não pode ser considerada como um plano com uma 

extensão das propriedades de seus componentes, mas sim um filme com características 

distintas dos materiais em que a formam (no caso ar e água) como se pode ver na seguinte 

figura:  

 

Figura 2.2 – Elemento de solo não saturado com fase continua de ar. 

 
Fonte: Adaptado de Fredlund e Rahardjo (1993). 
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A membrana contráctil possui uma propriedade que é denomina tensão superficial 

que tem a capacidade de exercer uma resistência a tração, pois forças intermoleculares que 

atuam dentro da membrana contráctil, e tem o comportamento de uma membrana elástica. Se 

a fase de ar é continua, a membrana contráctil interage com as partículas de solo 

influenciando no comportamento mecânico do solo. 

Já em termos de relação massa-volume, a membrana contráctil pode ser 

considerada como parte da fase liquida, sem acrescentar erros significativos (Fredlund & 

Rahardjo, 1993). No caso da fase gasosa consistir de ar ocluso, ou seja, a fase gasosa não é 

mais continua, o solo não saturado pode ser considerado como um sistema bifásico, 

assumindo que o fluido compressível preenche os poros do solo. 

 

2.2.  Origem dos solos não saturados 

 

Na formação dos solos não saturados, o clima toma um aspecto muito importante, 

pois a água presente no solo é removida através de evaporação ou de evapotranspiração da 

cobertura vegetal. Qualquer solo próximo à superfície está sujeito a um ambiente seco e 

consequentemente sujeito à poropressão negativa de água e à possível dessaturação (Fredlund 

e Rahardjo, 1993). 

Alguns solos não saturados originam-se na forma saturada. Por exemplo, os solos 

sedimentares, a evaporação da água de um lago e a posterior secagem do solo ali depositado, 

faz com que o nível de água se desloque abaixo da superfície. A tensão total nos sedimentos 

de solos permanece constante, ao contrário da poropressão de água que tem seu valor 

reduzido, tornando-se negativa com respeito à pressão atmosférica sobre o nível de água. Isto 

aumenta o adensamento dos sedimentos e eventualmente a sua dessaturação.  

Com o crescimento de árvores, arbustos e outras plantas, há uma aplicação de 

pressão negativa na fase água gerada por evapotranspiração. Algumas plantas podem aplicar 

algo entre 1 e 2 MPa de pressão negativa na fase água antes de murchar (Fredlund, 1979). Nos 

solos residuais têm sua transformação em solo não saturado associada ao tipo de 

intemperismo sofrido e às características mineralógicas da rocha matriz. 

Os solos compactados são solos naturais em que suas condições iniciais são 

modificadas para melhorar o comportamento mecânico e a sua utilização em obras em terra. 

Os processos de escavação, de remoldagem e de recompactação resultam em um material não 

saturado. 
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A poropressão de água atua em todas as direções e pode gerar um valor de pressão 

negativa maior que a pressão de confinamento na massa de solo. Inicia-se então um segundo 

modo de dessaturação, chamado de fissuração. Com o decorrer do tempo, o solo é sujeito a 

uma gama de variações e mudanças ambientais, que produzem alterações nos valores de 

poropressão resultando em processos de colapso e de expansão no solo. As formas de 

distribuição de poropressão acabam sendo resultado destas variações ambientais Fredlund 

(1978).   

 

2.3.  Variáveis do estado tensional  

 

A resistência ao cisalhamento de solos saturados é descrito através de uma 

variável de estado de tensão efetiva, definida por Terzaghi (1936), sendo apresentada na 

seguinte equação: 

 

𝜎′ = 𝜎 − 𝑢𝑤 (2.1) 

 

Com  

     𝜎 = Tensão normal total 

    𝑢𝑤 = pressão de agua nos poros do solo  

 

Esses princípios de tensões efetivas foram comprovados experimentalmente por 

diversos pesquisadores (Redulic, 1936; Bishop & Eldin, 1950 ; Skempton, 1953) para o 

comportamento de solos saturados. Porem o mesmo não pode ser aplicado para solos não 

saturados. 

Com a necessidade de complementar a teoria de tensão efetiva clássica de 

Terzaghi (1936), Bishop (1959) sugeriu uma equação de tensão efetiva para solos não 

saturados: 

 

𝜎′ =  𝜎 − 𝑢  𝜒 𝑢 − 𝑢𝑤  (2.2) 

 

                    Com  

                           𝜎′ = Tensão efetiva;  

                          𝜎 = Tensão total;  

                       ua = pressão no ar;  

                       uw = pressão na água; e  

                     χ = parâmetro que depende do grau de saturação, sendo χ = 1 para solos    
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                           saturados e, para solos secos, χ = 0. 

 

A equação acima incorpora um parâmetro de solo na tentativa de estabelecer uma 

única variável de tensão efetiva. Sendo o parâmetro χ de solo de difícil determinação, 

Fredlund & Mongersten (1977) por intermédio de uma analise teórica de tensões de solos não 

saturados com base na mecânica de multifaces continuas. Concluiu-se que se podem usar três 

combinações possíveis que são como variáveis de estado de tensões para solos não saturados: 

sendo elas (𝜎 – ua) e (ua – uw); (𝜎 – uw) e (ua – uw); finalmente (𝜎 – ua) e (𝜎 – uw). 

Segundo Frendlund (1979) incluiu duas das variáveis apresentadas anteriormente 

que são independentes de estado de tensão, denominadas como tensão normal liquida (𝜎 – ua) 

e sucção mátrica (ua – uw), para avaliação do comportamento mecânico dos solos não 

saturados.  

 

Figura 2.3 – Variáveis de estado de tensão para solos não saturados. 

 
Fonte: Adaptado de Fredlund, 1979. 

 

2.4.  Sucção 

 

A sucção pode ser definida como uma deficiência de pressão no líquido contido 

nos vazios de um solo não saturado. Esta deficiência é que faz um solo não saturado absorver 

mais água se a quantidade de água está disponível à pressão atmosférica. O valor de sucção 

para certo valor de esforço de compactação depende do tipo do solo, da quantidade de fração 

argila, da umidade de compactação, da diferença de tensão normal líquida ( - ua), e do valor 

da tensão cisalhante. 
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A sucção no solo é denominada sucção total e é composta por dois componentes: 

a sucção mátrica e a sucção osmótica. Sendo assim, a sucção total pode ser derivada da 

medida de pressão de vapor de água em equilíbrio com água do solo, como uma medida de 

pressão negativa relativa à pressão de gás externa no solo com água para o qual uma 

quantidade de água deve estar sujeita ao equilíbrio por uma membrana semi-permeável com 

solo com água.  

Segundo Lu e Likos (2004), a sucção total do solo quantifica o potencial 

termodinâmico da poropressão de água do solo relativo o potencial da água de referência. 

Com respeito a isto, a água livre é definida como a água contida em solutos dissolvidos, que 

não tem nenhuma interação com outras fases que imprimem curvatura à interface ar-água, e 

que também não sofre ação de forças externas, a não ser da gravidade. 

 

2.4.1. Componentes da sucção  

 

A gradiente que provoca fluxo pode ser expressa em termos da energia disponível 

na agua no interior do solo, em relação à agua livre. A energia disponível para realizar 

trabalho pode ser expressa em termos de potencial equivalente, sendo denominada de 

potencial total, seja definido como a quantidade de trabalho que deve ser realizado para 

transportar, reversa e isotropicamente, uma quantidade infinitesimal de agua de um 

reservatório de agua pura, a uma elevação especifica, até a agua do solo, estando o 

reservatório submetido a uma pressão atmosférica. 

Aitchison et al., (1961) divide em parcelas menores o potencial total onde se 

amostra na equação seguinte: 

 

 𝑡 =  𝑜    𝑚    𝑔         𝑝 (2.3) 

 

Com  

 𝑜 = potencial osmótico ou de soluto, corresponde à pressão osmótica da água 

do solo. 

                         𝑚 = potencial mátrico, resultante de forcas capilares e de adsorção.  

      𝑔 = potencial gravitacional, determinado pela elevação do ponto considerado                                                        

             em relação ao nível de referencia.  

        = potencial pneumático, que corresponde à pressão na fase gasosa. 

       𝑝 = potencial de adensamento, que corresponde à parcela de sobrecarga  

             aplicada no terreno que é transmitida a pressão da agua intersticial.   
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Caso não exista nenhum processo de adensamento e que o ar existente nos vazios 

do solo esteja interligado com a atmosfera, as parcelas correspondentes ao potencial de 

adensamento e potencial pneumático podem ser desprezadas. Desprezando também o 

potencial gravitacional, o potencial total pode ser descrito como: 

 

 𝑡 =  𝑜    𝑚 (2.4) 

 

A sucção do solo, ou sucção total, apresentaram dois componentes: sucção 

mátrica e sucção osmótica, que são expressas pela seguinte equação: 

 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑚   𝑆𝑜 (2.5) 

 

Sendo: 

       𝑆𝑡 = Sucção total  

       𝑆𝑚 = Sucção mátrica 

       𝑆𝑜 = Sucção osmótica  

 

2.4.2. Sucção mátrica  

 

A sucção mátrica está associada ao fenômeno de capilaridade (altura de água 

elevada em um tubo capilar) e o raio de curvatura do menisco formado tem relação direta com 

a umidade e a sucção mátrica do solo. Quantitativamente, a sucção mátrica é representada 

pela diferença entre a poropressão de ar e a poropressão de água (ua – uw). 

O perfil de sucção mátrica in situ é variável com o tempo e esta variação é maior 

do que a variação que ocorre no perfil de tensão normal líquida. A variação das condições do 

subsolo é afetada por mudanças ambientais (estações chuvosas e secas). Esta variação sazonal 

é menor no subsolo abaixo de uma casa ou pavimento do que em campo aberto, mas a 

umidade acaba acumulando-se e, decorrido certo período, pode reduzir a sucção no solo. 

Estações secas resultam em um aumento no valor da sucção mátrica e, em estações chuvosas, 

ocorre uma redução. A habilidade do solo de variar seu valor de sucção mátrica, devido a 

mudanças ambientais, pode ser indicada pela condutividade hidráulica do perfil do solo. 

Em relação à profundidade do nível de água no subsolo, quanto maior, mais 

elevado será o valor de sucção mátrica no perfil do solo. 

 

 



34 

2.4.3. Sucção osmótica  

 

A sucção osmótica se faz presente nos solos saturados e nos solos não saturados. 

Ela está diretamente relacionada com a quantidade de sais nos poros de água do solo. Da 

mesma forma que a sucção mátrica, a sucção osmótica altera o comportamento do solo. As 

variações relacionadas com a sucção osmótica estão relacionadas com o teor de concentração 

de sais na água do solo. Quando há variação da quantidade de água no solo, mudanças nos 

valores de sucção mátrica são essencialmente equivalentes às mudanças nos valores da sucção 

total. (Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

2.4.4. Poropressões de agua e ar  

 

Para Pereira (1996), a importância da fase ar nos vazios dos solos no 

comportamento não saturado pode ser resumida em:  

 

 Quando o ar encontra-se contínuo, o fluxo no solo vai depender do valor 

da permeabilidade do ar nos vazios, a compressibilidade aumenta, a 

sucção alcança valores elevados e a fase água adere firmemente às 

partículas. Um acréscimo no grau de saturação irá gerar um decréscimo no 

valor da sucção, podendo gerar um colapso na estrutura do solo;  

 Quando o ar encontra-se na forma de bolhas oclusas, a permeabilidade 

dependerá da água, e estas bolhas poderão causar diferentes 

compressibilidades no solo. 

 

As poropressões são responsáveis pelo comportamento mecânico de solo não 

saturado; elas desenvolvem-se no solo de duas maneiras, uma relacionada com o fluxo de 

água e outra de acordo com aplicação de cargas externas no solo. 

Numa situação de carregamento onde não existe a possibilidade de drenagem dos 

poros do solo pode ocorrer variação de volume, ao contrário do solo saturado. Esta variação 

de volume é devida à compressão do ar nos poros. As poropressões de ar e água aumentam de 

valor com a compressão de um solo não saturado; este aumento é denominado excesso de 

poropressão. O excesso de poropressão de água aumenta muito mais rapidamente do que o 

excesso de poropressão de ar em resposta ao aumento de tensão confinante.  
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A combinação de ar e água no corpo de prova pode ocorrer de duas maneiras: (a) 

água combinada com ar livre sem qualquer interação e (b) caracterizada pela separação 

produzida pela membrana contrátil (Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

2.4.5. Menisco capilar  

 

Segundo Fredlund (1979), uma das mais distintas propriedades do menisco capilar 

é a capacidade de exercer uma “tensão de tração”. Fredlund (1979) qualifica a membrana 

contrátil como uma fase com propriedades diferentes do que os materiais contínuos e como 

uma superfície limite, apresentando propriedades diferentes das fases ar e água contínuas. 

O estudo do solo não saturado, em relação ao peso e ao volume, pode ser feito 

considerando-se o solo como um sistema trifásico, descartando o menisco capilar, já que seu 

volume é pequeno e seu peso pode ser considerado como pertencente à fase água. Grandes 

valores de tensão superficial gerados pelo menisco capilar fazem com que solos sujeitos às 

mesmas trajetórias de tensões apresentem diferentes tipos de estrutura. A tensão superficial 

diminui com o aumento da temperatura e faz com que a membrana contrátil se comporte 

como uma membrana elástica. No solo não saturado, esta membrana contrátil está sujeita a 

pressões de ar e água. Sua diferença é referida como a sucção matricial (ua - uw). Com a 

elevação da sucção matricial o raio de curvatura da membrana contrátil diminuí, esta 

curvatura é denominada de menisco (Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

2.5.  Influência da sucção nas propriedades dos solos compactados 

 

A sucção tem influência nas propriedades dos solos compactados, tais como a 

resistência ao cisalhamento e condutividade hidráulica dos materiais, os parágrafos seguintes 

descrevera o comportamento de solos compactados não saturados. 

 

2.6.  Resistência ao cisalhamento dos solos não saturados 

 

Considerando a importância da sucção mátrica na resistência do solo, muitas 

equações foram propostas para a definição das tensões efetivas em solos não saturados, 

envolvendo a resistência do solo com variáveis como a sucção (ua – uw), além de variáveis em 

termos de tensão efetiva (σ - ua). 

Para a resistência ao cisalhamento de solos não saturados, a mesma pode ser 

representada com base nas equações de tensões efetivas ou variáveis de estado de tensão. Para 

a primeira situação, considerando o critério de Mohr-Coulomb, no qual é baseado no conceito 
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de tensões efetivas de Bishop (1959) indicada na equação 2.2, a resistência de solos não 

saturados pode ser representada da seguinte forma: 

 

𝜏𝑟 = 𝑐′   𝜎 − 𝑢  𝑟  t n  ′   χ  𝑢 − 𝑢𝑤 𝑟 t n ′  (2.6) 

 

Com: 

      𝜏𝑟 = Resistencia ao cisalhamento não saturado; 

      𝑐′,  ′ = Parâmetros efetivos de resistência do solo não saturado;  

      𝜎 − 𝑢  𝑟 = Tensão normal liquida atuante no plano de ruptura, na ruptura; 

      𝑢   𝑢𝑤 𝑟 = Sucção mátrica na ruptura; 

     χ = Parâmetro que depende do grau de saturação, variação do valor entre 0 e 1. 

 

A proposta de Bishop apresenta a dificuldade de obter o parâmetro  χ, e por isto 

Fredlund et al. (1978) estudaram duas das possíveis combinações para o equipamento de uma 

envoltória de ruptura: [ 𝜎 − 𝑢𝑤  𝑒  𝑢 − 𝑢𝑤 ] e [ 𝜎 − 𝑢   𝑒  𝑢 − 𝑢𝑤 ]. Para ambos os 

casos foram definidas superfícies de ruptura assumidas como planares, representada nas 

seguintes equações: 

 

𝜏𝑟 = 𝑐′   𝜎 − 𝑢𝑤  t n ′   𝑢 − 𝑢𝑤 t n ′′  (2.7) 

 

Com:  

 ′ = Ângulo de atrito relativo a variações no termo  𝜎 − 𝑢𝑤  se o termo          

 𝑢 − 𝑢𝑤  é constante. 

 ′′ = Ângulo de atrito relativo a variações no termo  𝑢 − 𝑢𝑤  se o termo 

 𝜎 − 𝑢𝑤  é constante. 

 

𝜏𝑟 = 𝑐′   𝜎 − 𝑢   t n ′   𝑢 − 𝑢𝑤 t n 𝑏 (2.8) 

 

Com  

 ′ = Ângulo de atrito relativo a variações no termo  𝜎 − 𝑢   se o termo 

 𝑢 − 𝑢𝑤  é constante. 

 𝑏 = Ângulo de atrito relativo a variações no termo  𝑢 − 𝑢𝑤  se o termo 

 𝜎 − 𝑢𝑤  é constante. 

 

O termo  𝑏 será um parâmetro que quantifique o acréscimo na resistência do solo 

quando ocorrer um acréscimo na sucção mátrica. 
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 As equações apresentadas anteriormente se tratam de extensões do critério de 

Mohr Coulomb utilizado para solos saturados, sendo o caso quando a sucção é nula as 

expressões tornam a forma da envoltória do solo saturado. Os autores indicam vantagem da 

utilização da primeira combinação é que ela fornece brevemente uma visualização da 

transição do caso não saturado para o saturado, embora por outro lado, existe a desvantagem 

de que as duas variáveis de estado de tensão serem afetadas pela alteração da pressão na agua. 

Já na segunda combinação, esta alteração afetaria somente uma das variáveis. Uma vêz 

utilizado as equações 2.7 e 2.8 a resultados experimentais, Fredlund et al. (1978) indicam que 

a equação 2.8 será a mais pratica na aplicação da engenharia. 

Na figura 2.4, se apresenta o estado tridimensional da equação 2.8 com o eixo 

horizontal como as variáveis de estado de tensão y o eixo vertical a tensão de cisalhamento. 

 

Figura 2.4 – Exemplo de curva de retenção de agua. 

 
Fonte: Adaptado de Fredlund & Xing, 1994. 

 

A resistência ao cisalhamento de um solo não saturado esta composta de uma 

parcela de coesão efetiva e contribuições independentes da tensão normal líquida  𝜎 − 𝑢   e 

da sucção mátrica  𝑢 − 𝑢𝑤 . Em consequência da utilização da superfície planar na 

representação da envoltória de resistência de solos se assume que  ′ e  𝑏 são constantes. 

Com o objeto de possibilitar a aplicação dos conceitos convencionais de 

resistência ao cisalhamento de solos saturados a problemas práticos envolvendo solos não 

saturados, Ho e Fredlund (1982) sugeriram que o termo de sucção mátrica apresentada na 
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equação 2.8 seja considerado como um contribuinte para a coesão do solo, como se indica a 

continuação na equação 2.9 e figura.   

 

𝑐 =  𝑐′   𝑢 − 𝑢𝑤 t n 𝑏 (2.9) 

 

Onde c é a coesão aparente total 

 

 

Figura 2.5 – Envoltória da ruptura no plano 𝜏 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝜎 − 𝑢  . 

 
Fonte: Fredlund e Rahardjo, 1993. 

 

Quando se comparar as equações 2.6 e 2.8, se verifica que as proposições de 

Bishop et al. (1960) e Fredlund et al. (1978), sendo que essencialmente são diferentes em suas 

conceituações teóricas, resultam em equações de resistência equivalentes (DE CAMPOS 

1997).  

 
t n  𝑏 = χ t n  ′  

 

(2.10) 

 

Deve-se destacar que, se o parâmetro χ de Bishop (1959) não é uma constante do 

solo, t n 𝑏 tampouco será uma constante. Experimentalmente a linearidade da envoltória de 

resistência em relação ao eixo de sucção mátrica tenha sido representativa para os dados 

analisados por Fredlund et al. (1978), dados de outros tipos de solos apresentam variação de 

 b com o nível de sucção, segundo vários autores como Escario e Sáez (1986), Teixeira e 

Vilar (1997), Futai et al. (2004), identificaram que o valor de  b não é constante, sendo que 
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na realidade, acontecia variação em função da sucção atuante. Nas Figuras 2.6 e 2.7, se 

apresentam alguns gráficos que mostram o comportamento não-linear da envoltória da 

resistência. 

 

Figura 2.6 – Envoltória de resistência não linear no plano “tensão desviadora na ruptura x 

sucção mátrica”. 

 
Fonte: Futai et al. 2004. 

 

Figura 2.7 – Envoltória de resistência não linear no plano q x sucção mátrica. 

 
Fonte: Teixeira e Vilar (1997). 

 

Um comportamento similar foi observado por Rohm e Vilar (1995) em ensaios de 

compreensão triaxial com solo arenoso laterítico. Sendo o caso que os parâmetros de 

resistência forma avaliados em diagramas q vs (p – ua)  e q vs (ua – uw), onde p = (σ1 + σ3)/2 e 
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q = (σ1 - σ3)/2. Os ângulos de resistência ao cisalhamento obtido, análogo a  ′, tenderam a 

aumentar com a sucção, e a resistência aumentou com a sucção ate um máximo 

permanecendo praticamente constante a partir de ai.  

 

Figura 2.8 – Variação de  ′, com a sucção. 

 
Fonte: Rohm e Vilar (1995). 

 

Devido a existência de evidências da não linearidade de envoltórias de resistência, 

Fredlund et al. (1987) apresentam uma justificativa teórica para os comportamentos dos solos 

e sugerem um modelo de ajuste para a envoltória.  

Os autores explicam a variação no ângulo  𝑏 considerando o volume de vazios no 

qual a pressão na agua atua. No momento que atua baixas sucções, o solo permanece saturado 

e todo o vazio é preenchido por agua. Neste caso os efeitos da pressão na agua e da tensão 

normal total na resistência  são caracterizados pelo mesmo ângulo de atrito  ′ e, portanto 

existira um aumento na sucção matricial que produze o mesmo aumento na resistência ao 

cisalhamento do que um aumento na tensão liquida.     

Com o aumento da sucção mátrica a agua é drenada do solo e quando o valor de 

entrada de ar (ua – uw)b é atingido o ar principia a substituir a agua nos vazios. Para esta fase 

um aumento adicional na sucção mátrica demostra não ser tão efetiva quanto um aumento na 

tensão normal liquida em aumentar a resistência ao cisalhamento do solo, indicando uma 

redução no ângulo  𝑏 para um valor menor que  ′. 

 

 



41 

2.7.  Condutividade Hidráulica dos solos não saturados 

 

A condutividade hidráulica do solo é uma medida de sua capacidade de escoar 

água pelos seus estratos do material, enquanto a curva característica representa a capacidade 

de armazenamento de água do solo, tema que terá ampliação mais adiante no presente 

capítulo.  A condutividade hidráulica e a curva característica do solo servem para determinar o 

comportamento do fluxo d’água no solo. 

Embora que um solo saturado possa perder água e se tornar não saturado existem 

uma substituição gradual da água pelo ar nos vazios deste solo. Sendo que quando existir a 

perda de umidade, pode ocorrer a retração dos vazios, diminuindo desta forma a 

condutividade hidráulica. 

Fredlund & Rahardjo (1993). Em solos não saturados, a permeabilidade é 

significantemente afetada pelas mudanças no índice de vazios e no grau de saturação (ou teor 

de umidade).  

A relação entre o coeficiente de condutividade hidráulica e o grau de saturação é 

denominada função de condutividade hidráulica. Em solos saturados, o cálculo da 

permeabilidade se dá através de vários tipos de ensaios de campos e ensaios de laboratório.  

 

Os principais ensaios de laboratório utilizados são:  

 Permeâmetro de carga constante 

 Permeâmetro de carga variável 

 Ensaio de adensamento. 

 
A condutividade hidráulica varia com a quantidade de agua presente nos seus 

vazios com seu grau de saturação, esta relação entre o coeficiente de condutividade hidráulica 

e o grau de saturação é denominada função de condutividade hidráulica. 

A Lei de Darcy não descreve de uma maneira adequada o fluxo num meio não 

saturado, sendo que deve isso ao fato de que o coeficiente de condutividade hidráulica 

decresce com a redução do grau de saturação. A diferença com a Lei de Darcy é que a 

condutividade não saturada k(ψ) não é constante e varia em função do grau de saturação ou 

sucção.  

Assumindo que k seja uma função do teor de umidade volumétrico (θ), do grau de 

saturação (S) ou da sucção (ψ), a presente Lei de Darcy pode ser representada como segue: 
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𝑣 =  −𝑘 𝜓 𝑖 (2.11) 

 

Com: 

         k(ψ) = Condutividade não saturada (m/s) 

         𝑣 = Quantidade de fluxo não saturado que equivale à velocidade (ou  

                   densidade) de descarga (m/s) 

         i = Gradiente hidráulico 

 

A condutividade hidráulica em solos não saturados pode ser obtida por meio de 

métodos diretos e indiretos.  

 

2.7.1.  Determinação direta da função de condutividade hidráulica 

 

Os métodos diretos para obtenção da condutividade hidráulica em solos não 

saturados podem ser ensaios de laboratório e ensaios de campo. Ambos os ensaios podem ser 

realizados em regime permanente ou em regime transiente.  

 

A. TÉCNICAS EM REGIME PERMANENTE (STEADY-STATE FLOW) 

 

Carga Constante 

Um dos métodos mais antigos e comuns para a obtenção em laboratório da 

condutividade hidráulica não saturada é o método da carga constante. Semelhante aos ensaios 

aplicados em solos saturados, este método é executado mantendo uma carga hidráulica 

constante através do corpo de prova e medindo a vazão que passa pela amostra para essa 

determinada carga em fluxo permanente. A sucção matricial é mantida constante ao longo do 

ensaio e, em geral, utilizando a técnica de translação de eixos. 

A técnica de carga constate tem sido utilizada por diversos pesquisadores (ex. 

Corey 1957; Klute, 1972; Huang et al., 1998). A Figura 2.9 amostra um esquema geral do 

sistema para a medição da condutividade hidráulica em solos não saturados utilizando o 

método. A diferença de carga total ∆ht é mantida constante ao longo do corpo de prova 

usando um sistema de buretas ou dois frascos de Mariotte. A vantagem principal desta 

metodologia está na simplicidade em relação à montagem e análise de resultados. Suas 

limitações são o período de tempo prolongado para se atingir o regime permanente e a 

necessidade de se medir vazões muito pequenas. 
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Figura 2.9 – Permeâmetro para solos não saturados usando a técnica de carga 

constante. 

 

Fonte: Lu & Likos, 2004. 

 

Vazão Constante 

A técnica consiste na aplicação de vazões conhecidas e a medição do gradiente 

hidráulico gerado nas extremidades da amostra. Neste método não há o problema na medição 

de vazões muito pequenas, uma vez que estas são controladas através de bombas de fluxo 

(elétricas ou mecânicas) que permitem a aplicação de vazões de até 10-7 cm³ /s ou 0,01cm³ 

/dia. Esta técnica surgiu como uma opção para reduzir o tempo necessário para atingir o 

regime permanente. 

A Figura 2.10 apresenta o aparato desenvolvido por Olsen et al. (1994) onde uma 

bomba bidirecional (P) é usada para injetar e extrair água a vazões iguais em ambas 

extremidades do corpo de prova (S). A utilização deste tipo de bomba permite reduzir o tempo 

necessário para atingir o regime permanente. O pedestal e o top-cap têm pedras porosas de 

alta entrada de ar. Na pedra porosa do topo existe um furo com uma pedra porosa grossa para 

aplicar a pressão de ar (PR). O teor de umidade do corpo de prova é controlado com uma 

segunda bomba unidirecional (W) que permite extrair ou injetar água na base do corpo de 

prova. Existem no sistema três transdutores diferenciais (M, N e Q), cada um deles tem um de 

seus lados ligado à base do corpo de prova. O outro lado do transdutor M mede a pressão de 

água no topo, para determinar a perda de carga do sistema. O outro lado do transdutor Q 

monitora a pressão de ar no topo, para medir a sucção. O transdutor (N) monitora as 

diferenças entre a pressão confinante e a pressão na base do corpo de prova. Há também um 

regulador de pressão (DPR) que permite manter constante a diferença entre o valor da pressão 

de ar e o da pressão confinante. 
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O transdutor diferencial (Q) é o responsável pela verificação do equilíbrio da 

sucção. No instante em que este equilíbrio é atingido, a bomba bidirecional é acionada e a 

diferença de pressão induzida, pela vazão, é medida. A permeabilidade é calculada por meio 

da Lei de Darcy. A função de permeabilidade é obtida aumentando ou diminuindo o conteúdo 

de umidade da amostra. Segundo Olsen et al (1994), o tempo necessário para atingir o 

equilíbrio é de minutos para materiais com valores de k > 10-6 cm/s, de horas para valores de 

k entre 10-7 e 10-9 cm/s e de dias para materiais com valores de permeabilidade na faixa de 

10-10 até 10-11 cm/s. 

 

Figura 2.10 – Permeâmetro para solos não saturados com aplicação da técnica de 

vazão constante. 

 

Fonte: Lu & Likos, 2004. 

 

B. TÉCNICAS SOB REGIME TRANSIENTE (UNSTEADY-STATE 

FLOW) 

 

Perfil Instantâneo 

Lu & Likos (2004) apresentam os ensaios de infiltração e drenagem em colunas 

de solo. Um dos mais utilizados é o método do perfil instantâneo, que consiste em induzir um 

fluxo transiente na coluna de solo e medir os perfis de umidade e/ou sucção gerada. Esta 

técnica pode ser utilizada em campo ou em laboratório. É estimado o volume de água que flui 

de um ponto a outro num determinado intervalo de tempo a partir das medições de variações 

do perfil de umidade com o tempo. Da mesma forma, o gradiente é calculado a partir das 

variações do perfil de sucção com o tempo. O fluxo ocorre sob condições de contorno 

conhecidas ou controladas em ambas ou em uma das extremidades da coluna de solo. Os 



45 

processos podem ser de umedecimento ou de secagem. A Lei de Darcy é considerada válida 

para calcular a permeabilidade a partir dos perfis de volume de água e de gradiente hidráulico. 

Equipamentos de laboratório para executar este ensaio foram desenvolvidos por 

diversos pesquisadores. Watson (1966) efetuou ensaios de secagem usando a drenagem por 

gravidade; Richards and Weeks (1953) também executaram ensaios de secagem (desorption) 

pela aplicação de sucção; Overman and West (1972) aplicaram fluxo, e Wind (1968), Ayra et 

al. (1975) e Meerdink et al. (1996) trabalharam com ensaios de evaporação em salas com 

temperatura controlada. Hamilton et al. (1981) trabalharam adicionando água através de 

vazões controladas, da mesma forma que diversos outros pesquisadores (e.g. Daniel,1983; 

Chui and Shackelford, 1998; Vanapalli et al., 2006). Um esquema de um sistema utilizado 

neste tipo de ensaio está mostrado na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 – Permeâmetro utilizado por Meerdink et al. (1996). 

 

Fonte: Meerdink et al. (1996). 

 

Nos “Outflow methods” os ensaios são executados em placas de pressão. Eles 

podem ser classificados em três tipos: vazão em passos múltiplos (Gardner, 1956), vazão de 

passo único (Gardner, 1962), vazão constante (Salehzadeh and Demond, 1994). Nestes 

ensaios é aplicado um acréscimo no valor de sucção matricial e registra-se o volume de água 

que sai do corpo de prova. A classificação depende de como esse incremento de sucção é 

aplicado, ou seja, em pequenos acréscimos (de maneira discreta ou continua) ou em um único 

e grande acréscimo. 
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Para o cálculo da permeabilidade utilizam-se diferentes soluções da equação de 

Richard e o valor da permeabilidade obtida por estes métodos sempre responde a uma 

trajetória de secagem. A maior vantagem das técnicas em regime transiente em relação as 

técnicas sob regime permanente, é o tempo necessário para a execução dos ensaios. Entre as 

limitações pode citar-se que não existe controle do estado de tensões nem da variação de 

volume do corpo de provas, além de não existir dados consistentes comparando os valores 

obtidos com estes ensaios com os obtidos por ensaios em regime permanente (e.g. Gardner, 

1956; Fujimaki & Inoue, 2003). 

 

2.7.2. Determinação indireta da função de condutividade hidráulica 

 

Os métodos indiretos utilizam as propriedades massa-volume do solo e a curva de 

retenção e podem ser obtidos por meio de relações empíricas e da condutividade hidráulica 

saturada. A utilização da curva de retenção para obtenção do coeficiente de permeabilidade 

não saturado é uma medida indireta baseada na distribuição randômica dos poros no solo 

tratada estatisticamente para cálculo da probabilidade de ocorrência de pares sequenciais de 

cada um dos possíveis tamanhos. 

Seguidamente serão apresentadas algumas das principais funções utilizadas para 

solos não saturados, a saber:  

 

2.7.2.1.  Método de Fredlund, Xing (1994) 

 

O método permite calcular o coeficiente de permeabilidade k correspondente à 

umidade volumétrica θ, através da integração (ou soma) da função da umidade volumétrica 

proposta por Fredlund e Xing (1994), no intervalo de sucção entre 0 a 106 kPa. Este método 

produz, em princípio, melhores resultados para solos arenosos do que para coesivos. 

 

𝑘 𝜓 =
∑

𝜃(𝑒𝑦𝑖) − 𝜃 𝜓 

𝑒𝑦𝑖 𝜃  𝑒𝑦𝑖 𝑁
𝑖=𝑗

∑
𝜃 𝑒𝑦𝑖 − 𝜃𝑠

𝑒𝑦𝑖 𝜃  𝑒𝑦𝑖 𝑁
𝑖=𝑗

 
(2.12) 

 

 

Com: 

k (ψ) = Coeficiente de permeabilidade na sucção ψ, em (m/s) 

ks = Coeficiente de permeabilidade na condição saturada, em (m/s) 

θ = Umidade volumétrica, em (m
3
/m

3
) 
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θs = Umidade volumétrica na condição saturada, em (m
3
/m

3
) 

N = Número de intervalos de integração ao longo da curva de retenção de 

sucção 

e = Constante, igual a 2,71828 

yi = Logaritmo da sucção no meio do intervalo [i, i+1] 

i = Número do intervalo de integração 

j = Intervalo de integração correspondente à sucção ψ 

ψ = sucção correspondente a j-ésimo intervalo 

θ´= Derivada da função. 

 

A umidade volumétrica é definida pela seguinte expressão: 

 

𝜃 = 𝐶 𝜓 .
𝜃𝑠

{𝑙𝑛[𝑒   𝜓/𝑎 𝑛]}𝑚
 

(2.13) 
 

 

Com: 

a = Parâmetro da função umidade volumétrica relacionado ao valor de 

entrada de ar 

n = Parâmetro da função umidade volumétrica que controla a inclinação no 

ponto de inflexão da curva 

m = Parâmetro da função umidade volumétrica relacionada à umidade 

volumétrica residual 

C(ψ) = Função de correção. 

 

A função de correção C(ψ) da Equação 3.14 é definida como: 

 

𝐶 𝜓 = 1 −
ln  1  

𝜓
𝐶𝑟

 

ln  1  
106

𝐶𝑟
 
 

(2.14) 
 

 

Com: 

 

Cr = Constante relacionada à sucção mátrica na umidade volumétrica 

residual, que tem valor típico de cerca de 1.500 kPa. 
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2.7.2.2.  Método de Green e Corey (1971) 

 

Este é um método para calcular a função de condutividade hidráulica para solos 

não saturados, com base na função característica de sucção, foi também proposto por Green e 

Corey (1971), produzindo resultados com precisão suficiente para a maioria das aplicações 

(ELZEFTAWY e CARTWRIGHT, 1981). 

 

𝑘 𝜃 𝑖 =
𝑘𝑠

𝑘𝑠𝑐
.
30𝑇2

𝜇𝑔𝜂
.
𝜁𝑝

𝑛2
.∑[ 2𝑗  1 − 2𝑖 . 𝑖

−2]

𝑚

𝑗=𝑖

 (2.15) 
 

 

Com: 

k(θ)i = Coeficiente de permeabilidade correspondente à umidade volumétrica 

θi 

ks / ksc = Razão entre o coeficiente de permeabilidade saturado medido (ks) e 

calculado (ksc) 

n = Número de intervalos de sucção considerados 

hi = Carga de sucção, em cm 

m = Máximo intervalo de integração (soma), correspondente à umidade 

volumétrica na condição saturada 

n = Número total de intervalos, entre i e m 

T = Tensão superficial da água, em (dyn/cm) 

ξ = Porosidade na condição saturada 

η = Viscosidade da água 

g = Aceleração da gravidade, em (m/s
2
) 

μ = Massa específica da água, em (g/cm
3
) 

p = Parâmetro cujo valor está no intervalo [1;2]. 

 

O termo 
30𝑇2

𝜇𝑔𝜂
.
𝜁𝑝

𝑛2
 é constante, e pode ser feito igual a 1 no processo de obtenção da 

forma da função de condutividade hidráulica desejada. A forma geométrica é 

fundamentalmente controlada pelo termo no interior do somatório da Equação 3.16. Uma vez 

conhecida a forma da curva, sua posição final é obtida pela restrição de que deve passar pelo 

valor ks (valor conhecido) na condição saturada. 

 

 



49 

2.7.2.3.  Método de van Genuchten (1980) 

 

Van Genuchten propôs a seguinte equação analítica, para a determinação do 

coeficiente de permeabilidade não saturado kψ de um solo, em função da sucção mátrica ψ: 

 

𝑘𝜓 = 𝑘𝑠.
[1 − (𝑎𝜓 𝑛−1 ).  1   𝑎𝜓 𝑛 −𝑚]

2

[ 1   𝑎𝜓 𝑛 ]𝑚/2
 

(2.16) 
 

 

Com: 

kψ = Coeficiente de permeabilidade na condição saturada;  

ψ = Sucção mátrica; e 

a, n, m = Parâmetros para o ajuste da curva, com m = 1 - (1/n) e n >1. 

 

Da Equação 2.17, apreende-se que a função condutividade hidráulica pode ser 

estabelecida conhecendo-se o coeficiente de permeabilidade na condição saturada, e dois 

parâmetros de ajuste da curva (a, n ou a, m). De acordo com van Genuchten (1980), estes 

parâmetros podem ser estimados através da função umidade volumétrica, considerando-se um 

ponto P equidistante da umidade volumétrica nas condições saturada e residual. 

Se θp for a umidade volumétrica neste ponto P, e ψp for o valor correspondente da 

sucção mátrica, então a inclinação Sp da tangente à função neste ponto pode ser calculada 

como: 

 

𝑆𝑝 =
1

 𝜃𝑠 − 𝜃𝑟 
. *

𝑑𝜃𝑝

𝑑(𝑙𝑜𝑔𝜓𝑝)
+ (2.17) 

 

 

Com: 

θp = Umidade volumétrica no ponto P 

θs = Umidade volumétrica saturada 

θr = Umidade volumétrica residual 

ψp = Valor correspondente da sucção mátrica 

Sp = Inclinação da tangente à função no ponto P. 

 

Van Genuchten (1980) sugeriu, ainda, um procedimento para a estimativa dos 

parâmetros a e m, após a avaliação de Sp através da Equação 2.18 (ver Eqs. 2.18, 2.19 e 2.20): 

 

𝑚 = 1 −  xp −0.8 𝑆𝑃 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 <  𝑆𝑃  < 1 
(2.18) 
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𝑚 = 1 − 
0.5755

𝑆𝑃
  

0.1

𝑆𝑃
2   

0.025

𝑆𝑃
3  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑃  > 1 

 

(2.19) 
 

 

𝑎 =  
1

𝜓𝑃
 (2

1
𝑚 − 1)

 1−𝑚 

 

 

 

 

(2.20) 
 

 

Alternativamente, e em especial nos casos em que a umidade volumétrica residual 

não é claramente identificada, o método dos mínimos quadrados com ajustes não-lineares 

(VAN GENUTCHEN, 1978) pode ser empregado para a determinação simultânea dos 

parâmetros a, m e θr. 

     

2.8.  Métodos para a determinação da sucção no solo 

 

Ao longo do tempo, grandes esforços têm sido feitos para a compreensão dos 

processos envolvidos na medição da sucção em solos. Instrumentos de medição da sucção 

podem ser divididos em duas categorias aqueles que medem diretamente e outros que medem 

indiretamente a sucção. Os instrumentos de medição direta medem a quantidade de energia da 

água nos vazios. Embora na medição indireta, parâmetros como umidade relativa, 

resistividade e condutividade são medidos e estes são relacionados com a sucção que atua 

através de uma calibração feita. 

Distintos pesquisadores apresentam diferentes métodos para a determinação da 

sucção que podem ser encontrados nos trabalhos de Fredlund e Rahardjo (1993), Lee e Wray 

(1995), Ridley e Wray (1996), Rahardjo e Leong (2006), Bulut e Leong (2008), Delage et al. 

(2008), entre outros, que são indicadas na tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1- Componente de sucção, faixas de medição e tempo de equilíbrio de diversas 

metodologias de determinação da Curva de retenção.  

Componente da 

sucção 

Dispositivo Faixa de medição 

(kPa) 

Tempo de 

equilíbrio 

Sucção Total 

Psicrômetro 100-18.000 1 hora 

Psicrômetro 

termoelétrico 

300-7.000 1 hora 

Papel filtro sem contato 400-30.000 5-14 dias 

Sucção Mátrica 

Papel filtro com contato 30-30.000 5-14 dias 

Placa de pressão 0-1.500 1-3 dias 

Tensiômetro 0-1.600 3-8 horas 
Fonte: Adaptado de (Fredlund e Rahardjo, 1993). 
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Neste trabalho o método abordado será a do papel filtro, por se tratar o método 

utilizado para a determinação da relação sucção-umidade. 

 

2.8.1. Método do papel filtro  

 

O primeiro trabalho utilizando o método do papel filtro foi divulgado em 1937, e 

desenvolvido por Gardner (FREDLUND e RAHARDJO, 1993), mas foi somente a partir do 

final da década de 1970 que as primeiras aplicações para fins geotécnicos foram apresentadas, 

por Ho (1979), Khan (1981), Chandler e Gutierrez (1986). E já mais recentemente, o ensaio 

foi padronizado pela norma ASTM D 5298-92. 

O método baseia-se no princípio de que o papel filtro entra em equilíbrio com o 

solo através de fluxo de vapor, para a medida de sucção total sem que haja contato do papel 

com o solo ou fluxo de liquido. Quando se mede sucção mátrica, há contato do papel com o 

solo. Um aspecto muito discutido é a dificuldade de se garantir um bom contato entre o papel 

e o solo, quando da medição da sucção mátrica. Porém alguns estudos mostra que este contato 

tem pouca influência desde que seja atendido o tempo de equilíbrio adequado (e.g. Greacen et 

al., 1987; Marinho, 1994). 

O papel filtro, colocado em contato com a amostra de solo, dentro de um 

recipiente hermeticamente fechado (para impedir qualquer troca com o meio externo), atingirá 

o equilíbrio de sucção, em relação ao fluxo de água, com a amostra de solo após determinado 

período de tempo.  

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

determinar indiretamente o valor da sucção existente no solo.  

Um dos procedimentos para a medição de sucção utilizando papel de filtro foi 

apresentado por Bulut et al. (2001). Neste, a amostra de solo é partida ao meio e, em cada 

amostra, é colocado um papel filtro de contato. Em seguida, um terceiro papel é colocado 

entre as metades das amostras formando uma espécie de sanduiche, e o conjunto é isolado no 

recipiente hermeticamente fechado, a fim de evitar perda de umidade para o ambiente.  

O papel de filtro irá absorver o vapor de água que evaporar da amostra, até que o 

sistema entre em equilíbrio. Neste instante, ocorre uma equalização do potencial de sucção 

entre o papel filtro e a amostra de solo. Após este período de equalização, a umidade do papel 

de filtro e a do solo são determinadas, e o valor da sucção é mensurado, a partir de uma curva 

de calibração. Bulut et al. (2001) menciona, ainda, que o recipiente contendo as amostras deve 
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ser colocado em ambiente com temperatura controlada (a 25°C), durante esta fase de 

equalização.  

Na literatura, podem ser encontradas diferentes curvas de calibração. Leong et al. 

(2002) coletaram e apresentaram uma visão geral de várias curvas de calibração encontradas 

na literatura, e fizeram uma comparação de diferentes curvas de calibração propostas por 

Chandler, Crilly e Montgomery-Smith (1992).  

Uma das desvantagens perceptíveis desta técnica é o fato de ela ser altamente 

dependente da habilidade e rapidez de manuseio do operador, em especial no momento de 

medição de umidade do papel filtro, pois este procedimento deve ser realizado em poucos 

segundos. Além disso, o período de realização do ensaio é bastante longo, podendo se 

estender por até 14 dias, dependendo da curva de calibração. 

 

2.9.  Curva de retenção de agua  

 

A curva de retenção de agua ou curva característica, expressa a relação gráfica 

entre o teor de umidade (ou grau de saturação), seja expresso em termos de peso ou volume, 

com a sucção. Com essa relação a sucção varia inversamente com o teor de umidade, ou seja, 

a sucção tende a zero quando o solo atinge o estado de saturação total e um valor mínimo 

quando o grau de saturação tende a cero. Sendo que essa relação sucção-umidade pode ser 

obtida através do uso de uma ou mais métodos que foram explicados anteriormente. 

Para a determinação da curva de retenção será feita através de trajetórias comuns 

obtidas procedimentos de secagem e umedecimento das amostras do solo. 

Quando seja a secagem a amostra é saturada previamente e submetida a potenciais 

matriciais crescentes provocando a redução da umidade do solo. No umedecimento a amostra 

seca é submetida a potenciais matriciais decrescentes, ocasionando o aumento da umidade do 

solo. Quando se comparam curvas de retenção obtidas por ambos os procedimentos para um 

mesmo solo, a curva de secagem apresenta umidades mais elevadas em relação à curva de 

umedecimento para uma mesma sucção. Segundo Hillel (1971) o comportamento se deve ao 

fenômeno de histerese, e sua natureza é atribuída a diferentes causas, dentre as quais se tem: 

 

 A não uniformidade geométrica dos vazios; 

 O efeito do ângulo de molhamento em processos de secagem e de 

umedecimento ; 
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 O aprisionamento de ar nos vazios do solo e alterações em sua estrutura 

resultantes do fenômeno de expansão ou saturação. 

 

De forma geral a quantidade de água retida durante o processo de secagem é 

maior do que aquela obtida no processo de umedecimento como se mostra na Figura 2.12: 

 

Figura 2.12 – Exemplo de curva de retenção de agua. 

 
Fonte: adaptado de Fredlund & Xing, 1994. 

 

Com:  

       Θs = Teor de umidade volumétrica de saturação para a curva obtida pelo  

               processo de secagem; 

       ψb = pressão de entrada de ar, que corresponde a sucção na qual o ar principia   

              a entrar nos maiores poros do solo; 

       Θr = teor de umidade residual na qual é necessário grande incremento na  

               sucção para remover a agua remanescente nos poros ; 

        Θs’ = teor de umidade volumétrica de saturação para a curva obtida pelo    

               processo de umedecimento. 

 

Um outro fator que tem grande influência na curva característica, é a composição 

granulométrica do solo. Geralmente quanto maior for a quantidade da fração de argila maior 

será o teor de umidade para o mesmo valor de sucção. Sendo que esse valor alto de teor de 

umidade dos solos argilosos é explicado pelo fato que estes apresentam vazios muito 

pequenos e uma superfície especifica grande. Com essa alta retenção de agua é devido ao 

efeito de capilaridade e também principalmente ao efeito que previne das forcas de adsorção. 
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Os solos argilosos apresentam uma relação gradual entre o teor de umidade e a sucção, isso 

devido a sua uniformidade dos poros. No entanto nos solos arenosos apresentam uma relação 

mais brusca com a variação entre o teor de umidade e sucção. A Figura 2.13, proposta por 

Fredlund e Xing (1994), apresenta curvas de retenção de água para diferentes tipos de solo 

com diferentes granulometrias. 

 

Figura 2.13 – Exemplo de curva de retenção de agua. 

 
Fonte: adaptado de Fredlund & Xing, 1994. 

 

A temperatura também é um fator que pode ser levado em consideração porque o 

seu aumento causa uma diminuição na tensão superficial na interfase solo-agua, diminuindo a 

curvatura do menisco e que consequentemente diminui a sucção. Em caso haja a existência de 

ar ocluso na massa de solo, esse aumento de temperatura forca um incremento no diâmetro 

dos poros devido a expansão do ar. Que a sua vista provocaria uma alteração da estrutura do 

solo, mudando o aspecto da curva característica.  

A curva de retenção pode ser utilizada para estimar as propriedades do solo não 

saturado, tais como as funções de condutividade hidráulica, as funções de resistência ao 

cisalhamento, à difusividade química, o conteúdo volumétrico de água no maciço, calor 

específico, condutividade térmica, dentre outros (FREDLUND et al., 1997). 

 

2.9.1. Modelos para a representação da curva de retenção 

 

Para uma simplificação no emprego da curva de retenção de agua na previsão de 

propriedades do solo distintos pesquisadores sugeriram o seu equacionamento, tendo distintas 

equações mais conhecidas que se amostram na tabela 2.2 esses modelos são os mais utilizados 
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na literatura. A maioria dos autores concluiu que o modelo proposto por Fredlund & Xing 

(1994) apresenta melhores resultados e recomendam seu uso.  

 

Tabela 2.2- Equações utilizadas para a estimativa da curva de retenção de agua do solo. 

Equação Parâmetros Autores 

𝜃 = (
𝜓𝑏

𝜓
)
𝜆

 

𝜓𝑏:  Sucção de entrada de ar 

   𝜓 ∶  Sucção matricial  

   𝜆 ∶  Índice de distribuição de 

poros 

Brooks e Corey 

(1964) 

𝜓 =  𝜓𝑐𝑟 𝑒𝑥𝑝[𝛼  1 − 𝜃 ] 
𝜓𝑐𝑟 ∶ Sucção de entrada de ar 

     𝛼 ∶  Constante 

Farrel e Larson 

(1972) 

𝜃 = [
1

1   𝛼𝜓 𝑛
]
𝑚

 
𝛼,𝑚, 𝑛 ∶  Parâmetros de ajuste 

     𝜓 ∶  Sucção matricial  

Van Genuchten 

(1980) 

𝑙𝑛 𝜓 =  𝑎1   𝑏1 ln  𝜃 
  𝑎1, 𝑏1  ∶  Parâmetros de ajuste 

   𝜓 ∶  Sucção matricial 

Willam et al. 

(1983) 

𝜃 = 𝐴  xp 𝑎𝜓 − 𝐵  
𝐴, 𝑎, 𝐵 ∶  Parâmetros de ajuste 

  𝜓 ∶  Sucção matricial 

Mckee e Bumb 

(1984) 

𝜃 =  
1

[1  𝐴  xp  𝑎𝜓 − 𝐵 ]
 

𝐴, 𝑎, 𝐵 ∶  Parâmetros de ajuste 

  𝜓 ∶  Sucção matricial 

Mckee e Bumb 

(1987) 

𝜃 = 𝜃𝑠 {
1

𝑙𝑛 [𝑒  (
𝜓
𝑎)

𝑛

]

}

𝑚

 

      𝜓 ∶  Sucção matricial 

𝑎,𝑚, 𝑛 ∶  Parâmetros de ajuste 

     𝜃𝑠 ∶  umidade volumétrica 

de saturação  

Fredlung e Xing 

(1994) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.10.  Características dos solos compactados  

 

A compactação é introduzida como um meio para reduzir a deformabilidade, 

melhorar a estabilidade e diminuir a permeabilidade e susceptibilidade dos solos à erosão pela 

água, Marsal & Resendiz (1983). 

Os possíveis arranjos das partículas nos solos naturais e compactados são os mais 

diversos possíveis e função de diferentes fatores. A continuação se apresenta distintos 
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aspectos relacionados às diferentes características dos solos compactados em diferentes 

condições na curva de compactação. 

 

2.10.1. Estrutura do solo  

 

Nos solos granulares, os grãos tendem a formar pontes e arcos entre si, e com a 

aplicação de cargas externas, seus contatos acabam por desenvolver forças cisalhantes e 

normais, fazendo com que ocorra deslizamento entre os grãos. Sendo que o menisco gerado 

pela interface ar e água faz com que ocorra uma união entre os grãos, como consequência 

disto há uma maior capacidade de resistência a tensões cisalhantes geradas nos contatos por 

cargas externas aplicadas. Com o umedecimento do solo, esta união entre os grãos é 

removida, ocorrendo o colapso do solo. Na Figura 2.14 se apresenta um esquema da situação 

dos grãos sobre uma carga aplicada. 

 

Figura 2.14 – Mudanças estruturais no solo devido às cargas externas e pressões negativas: (a) 

partículas em estado natural, (b) partículas sob carga, (c) deslocamentos das partículas devido 

às forças compreensíveis resultantes do menisco; (d) partículas “unidas” pelas forças do 

menisco nos contatos dos grãos. 

 

 

 
Fonte: Jennings e Burland, 1962. 

 

Sendo o caso de solos argilosos existe uma tendência à formação de pacotes de 

partículas por meio de processos químicos. No caso de umedecimento de um solo argiloso sob 

carga poderá ocorrer uma tendência de quebra do pacote de partículas de argilas ou uma 
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expansão deste. O comportamento geral dos solos argilosos vai depender da situação de carga 

aplicada e da variação da umidade do solo, podendo expandir ou colapsar. 

Segundo Matyas e Radhakrishna (1968), variações na estrutura de um elemento 

de solo, durante o processo de deformação ocasionada por cargas externas, geram variação na 

sucção devida a um rearranjo estrutural na escala microscópica e influenciam na relação 

tensão x deformação na escala macroscópica. Estes autores apresentaram resultados de 

ensaios triaxiais de tensões isotrópicas que indicam influência da sucção na estrutura do solo. 

Para altos valores de sucção o corpo de prova apresentava-se mais rígido e consequentemente 

menos compressível. Também consideraram que a redução da sucção ocasiona dois efeitos na 

estrutura do solo: uma redução na tensão intragranular e uma redução na sua rigidez. 

A estrutura, no solo não saturado, pode ter uma maior importância do que no solo 

saturado. No solo saturado, sua estrutura inicial será destruída por cisalhamento ou 

compressão a altas tensões. Já no solo não saturado, é suportada pela sucção podendo ser 

mantida até sob tensão normal ou cisalhamento aplicados (Toll, 1990). 

Lambe (1958), utilizando os conceitos da química dos coloides, propôs o tipo de 

arranjo estrutural apresentado pelas amostras argilosas moldadas na curva de compactação. As 

partículas do solo são consideradas como coloide, quando nas forcas elétricas que atuam entre 

as mesmas, superam as forcas de massa. 

 

Figura 2.15 – Variação da estrutura do solo na compactação. 

 
Fonte: Lambe 1958. 

 



58 

A Figura 2.15 presenta a amostra compactada no ramo seco (Ponto A) não ocorre 

à formação da dupla camada, devido à deficiência de agua. Desta forma se reduz a repulsão 

entre as partículas tendendo a formar uma estrutura floculada. 

No caso do ponto B ocorre a redução da concentração eletrolítica, diminuindo o 

grau de floculação, o que permite uma maior orientação das partículas. As partículas estando 

mais próximas produzem uma estrutura mais densa, sendo que a adição de agua funcionara 

como um lubrificante que faz com que as partículas deslizem entre si. Com umidades maiores 

que a umidade ótima ocorre uma maior expansão da dupla camada e as partículas dos coloides 

ficam alinhadas formando uma estrutura dispersa. 

Para o maior grau de alinhamento e o completo desenvolvimento da dupla 

camada, faz com que as forcas de repulsão superem as forcas atrativas reduzindo a densidade. 

Os principais tipos de compactação são a estática, dinâmica e por pisoteamento, 

com as deformações cisalhantes aumentado nesta ordem. Sendo que na compactação estática 

a amostra é submetida a um esforço uniformemente distribuído sobre toda a sua superfície, de 

forma que não ocorrem deformações cisalhantes. A compactação dinâmica é muito utilizada 

para a obtenção da curva de compactação ao se deixar cair sobe a amostra de solo um peso de 

uma altura constante. Como a área deste peso é menor que a área da amostra, ocorre 

deformações cisalhantes quando o mesmo penetra o solo. Por enquanto que a compactação 

por pisoteamento utiliza uma base acoplada a uma mola onde se regula o esforço aplicado a 

amostra, como a área é menor que a do peso utilizado na compactação dinâmica, ocorre uma 

maior penetração no solo e por consequência maiores deformações cisalhantes. 

 

2.10.2. Expansão e contração em função da variação do teor de umidade 

 

A compactação de amostras na condição da curva de compactação confere 

distintas propriedades de variação volumétrica em função da secagem ou umedecimento. 

Sendo que os solos compactados no ramo seco, em relação às condições de compactação no 

ramo úmido apresentam estruturas mais sensíveis a alterações (Lambe 1958), o maior 

entrosamento entre as partículas de solo compactado nesta condição de moldagem esta 

associado a menores reduções de volume durante a secagem (Lambe 1958). Para Seed e Chan 

(1959) esta característica sugere que a contração volumétrica apresentada por um corpo de 

prova pode servir como um indicativo de orientação das partículas. 

Uma comparação entre a contração axial de corpos de prova compactados no 

ramo seco e no ramo úmido é apresentado na Figura 2.16, Nestes testes o solo compactado em 
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três pontos do ramo seco foi umedecido, com o volume permanecendo constante, ate 

atingirem as mesmas condições de moldagem do solo compactado no ramo úmido. Esses 

corpos de prova assim preparados apresentam o mesmo valor de massa especifica  e umidade 

com diferentes estruturas iniciais, também se observa que quanto maior a dispersão das 

partículas do solo após a moldagem, menor é a concentração axial do corpo de prova. 

 

Figura 2.16 – Valores da contração axial apresentada por corpos de prova compactados no 

ramo seco e úmido. 

 
Fonte: Seed e Chan 1959. 

 

Para estruturas floculadas a expansão será maior diminuindo este valor a medida 

que as partículas apresentam um arranjo mais disperso. Seed e Chan (1959) também 

analisaram a influencia da estrutura dos corpos de prova nos valores da pressão de expansão.  

Como se mostra na Figura 2.17 a variação deste valor para uma argila siltosa 

moldada em diferentes pontos da curva de compactação, estes resultados foram obtidos por 

inundação dos corpos de prova não sendo permitido a sua variação volumétrica. 

Observe-se a sua vista que as amostras compactadas no ramo seco apresentam 

maior pressão de expansão, reduzindo este valor à medida que aumenta a umidade de 
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moldagem, mesmo jeito que no anterior caso a pressão de expansão também foi determinada 

sem permitir a variação volumétrica do corpo de prova. 

 

Figura 2.17 – Valores da pressão de expansão correspondente a corpos de prova 

moldados ao longo da curva de compactação. 

 
Fonte: Seed e Chan 1959. 

 

2.10.3. Efeitos da compactação na curva de retenção  

 

O procedimento de compactação influencia diretamente a forma das curvas de 

retenção. Em particular, para um valor constante da energia de compactação, diferentes curvas 

de retenção podem ser obtidas, devido à variação na umidade.  

Para um valor constante da sucção, distintas amostras de solo compactado no 

ramo seco apresentam uma capacidade menor de retenção de água em relação a amostras de 

solo compactado com índices iniciais de umidade mais elevados. 

 A curva de retenção das amostras do ramo seco se posiciona sempre abaixo das 

outras condições (ramo ótimo e ramo úmido), quando comparadas no plano “Sucção x Grau 

de Saturação”, conforme se mostra na Figura 2.18. 
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Figura 2.18 – Influencia da umidade inicial nas curvas de retenção. 

 
Fonte: adaptado de Vanapalli et al. 1999. 

 

Por exemplo, na Figura 2.18, para uma saturação S de 80%, tem-se uma sucção da 

ordem de 80kPa para o solo compactado no ramo seco, e uma sucção próxima de 800kPa para 

a curva do solo compactado no ramo úmido. 

O comportamento se deve, muito provavelmente, à estrutura do solo criada 

durante a compactação. Amostras compactadas no ramo seco (baixas umidades iniciais) 

apresenta macroporos, localizados entre as partículas de agregado, que apresentam dimensões 

não compatíveis com os microporos existentes no próprio grão do agregado. 

A existência de macroporos, por conseguinte, influencia no comportamento das 

amostras do ramo seco, já que a água retida nestes estes macroporos representa praticamente 

toda a água retida na amostra. Em oposição, em amostras compactadas no ramo úmido, os 

macroporos, mesmo se estiverem presentes, são descontínuos e é a presença dos microporos, 

portanto, que assume posição de maior importância. 

A fim de “retirar” a água presente nestes microporos, é necessário aplicar valores 

mais elevados de sucção, de forma que, para o mesmo grau de saturação (S), a sucção pode 

assumir valores bem distintos, a depender de qual o ramo em que a amostra foi compactada.  

Sabe-se também que existe um efeito adicional na curva de retenção induzido pela 

compactação, relacionado à energia aplicada ao solo durante a compactação. Comparando-se 

curvas de retenção de amostras de solo compactadas com umidades iniciais semelhantes, mas 

utilizando-se diferentes valores de energia de compactação, pode-se observar que as curvas de 

retenção preservam o mesmo declive do ramo de transição e da umidade residual, porém o 

valor de entrada de ar aumenta com o aumento da energia de compactação. 
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Figura 2.19 – Influencia da energia de compactação nas Curvas de retenção. 

 
Fonte: adaptado de Vanapalli et al. 1999. 

 

Na comparação entre curvas da Figura 2.19, isto implica que os parâmetros de 

ajuste m e n da equação de van Genutchen para as curvas de retenção são constantes, ao passo 

que o parâmetro a (também de ajuste, semelhante a m e n) aumenta. Este comportamento se 

deve a alterações na curva de compactação, induzidas pela variação na energia de 

compactação. Se a energia aumenta, a curva de compactação se move para a direita no plano 

“umidade x Peso específico”, até atingir valores mais elevados do peso específico seco 

máximo em relação a valores da umidade ótima inferiores. A sua vez ocorre um aumento na 

densidade do lado seco da curva de compactação.  

 

2.11. Considerações finais  

 

O capítulo apresentou distintos conceitos sobre solos não saturados compactados e 

sua importância na engenharia. Estudou-se ao mesmo tempo o comportamento e a influência 

da sucção nas propriedades dos solos compactados e como este tem relação com a resistência 

ao cisalhamento e a condutividade hidráulica. Também se faz uma abordagem da sucção 

atuante sobre solos compactados como a influência da sucção na curva de retenção. 

Também foi abordado conceitos sob a função da curva de retenção, apresentando 

distintos métodos para a determinação da mesma. Foi dada ênfase em conceito acerca do 

Método do papel filtro que foi o método utilizado no presente trabalho, descrevendo 

brevemente a execução do mesmo, assim como suas principais vantagens e desvantagens.  
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3. ESTABILIDADE DE TALUDE DE BARRAGEM DE TERRA 

 

Talude é a denominação que se da a qualquer superfície inclinada de um maciço 

de solo ou rocha. Taludes podem ser naturais, também denominados encostas, ou construídos 

pelo homem, como em aterros (barragens de terra, aterros de estrada) e cortes (Gerscovich, 

2012). 

A estabilização de taludes é um assunto muito discutido na área geotécnica. 

Pesquisadores contribuem com seus trabalhos para um melhor entendimento do assunto, 

possibilitando a tomada de ações preventivas ou corretivas em áreas urbanas onde a 

ocorrência de movimentação de terra pode acarretar perdas materiais e de vidas humanas. 

A segurança em uma obra de barragem deve ser tratada de forma compatível com 

as consequências de uma possível ruína. Dessa forma, conhecendo os impactos econômicos, 

ambientais e de possíveis perdas de vidas, o monitoramento e o cuidado com todos os 

aspectos que remetem a segurança da barragem são de extrema importância. 

As consequências que uma ruptura de barragem pode causar nas populações que 

vivem nas suas imediações, devido ao enorme volume de água armazenado, tornam 

imperativo que se minimizem os riscos de ocorrência de fenómenos que provoquem 

instabilidade neste tipo de estrutura. No entanto, antes de se estudar a estabilidade de uma 

barragem e as possíveis situações que a condicionam, convém mencionar alguns dos seus 

perfis mais comuns assim como os seus princípios de funcionamento. 

Tem-se certa variabilidade no tipo de barragem de terra, que poderá ser 

homogêneo ou zonado (ou zoneado), barragens de enrocamento que dependem da rocha para 

assegurarem a sua estabilidade, ou barragens mistas de terra e de enrocamento que são 

variações dos tipos de barragem de aterro expostos anteriormente dependendo essencialmente 

da natureza e dos materiais disponíveis no local para executar o corpo da barragem (Quintas 

2002). 

As barragens construídas de terra são aquelas constituídas de materiais naturais, 

como o solo, ou de materiais processados, como rochas, enrocamentos e brita. Esses materiais 

devem ser selecionados em uma área de empréstimo e transportados para o local da obra, 

lançados nas posições definidas pelo projeto e compactados. Em relação ao seu 

comportamento geotécnico, uma barragem de terra deve ter as seguintes características: 

resistência, baixa compressibilidade, ausência ou valores baixos de contração quando seca 

plasticidade, aderência, mínimo de rastejo e um mínimo de permeabilidade.  
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No entanto também é útil definir parte da estrutura de uma barragem de terra com 

perfil homogêneo, pois é este o tipo de estrutura que é estudada na presente dissertação. Os 

maciços homogêneos possuem tipicamente um corpo da barragem que garante a sua 

estabilidade com um solo geralmente arenoso sendo que, por vezes, poderá existir a 

necessidade de incluir também uma proteção do paramento a montante contra a ação 

destrutiva das ondas geradas no lago. A Figura 3.1 ilustra um exemplo de uma barragem 

homogênea destacando-se a inclusão no pé do maciço de jusante de um filtro para conferir 

estabilidade e drenar a secção de jusante assim como de um enrocamento na face de montante 

que, como mencionado anteriormente, permite proteger o maciço de montante da ação 

destrutiva das ondas (Stephens, 2011). 

 

Figura 3.1 – Perfil de uma barragem de perfil homogênea. 

 
Fonte: adaptado de Stephens, 2011. 

 

Revisado estes princípios construtivos, as barragens de terra devem não somente 

garantir que o seu maciço estabilizador de montante esteja protegido da ação destrutiva das 

ondas da agua, mas também que o maciço de jusante deve apresentar durabilidade sob a ação 

das condições climáticas locais durante o período operacional. Deve se também garantir 

impermeabilidade suficiente que impede a perda de água excessiva através do seu corpo, 

assim como uma geometria que assegure não só a sua estabilidade, mas que também 

possibilite que a percolação ao longo do tempo não atinja valores excessivos. 

Um bom comportamento da estrutura deve verificar que cumpra as exigências 

funcionais estabelecidas, é também fundamental identificar as ações críticas para a sua 

estabilidade de modo que o dimensionamento seja feito corretamente. Na fase de construção 

deve-se ter em conta a estabilidade de ambos maciços estabilizadores, tanto de montante 

como de jusante, existindo um fator de segurança mínimo para este definido nas normas 



65 

técnicas para atingir qualquer possível instabilidade que provoque deslizamentos nos maciços 

(NBR 11.682/2009 - Estabilidade de encostas). 

Uma vez construída a barragem de terra, é importante ter conhecimento das 

causas mais comuns que podem provocar um colapso desta.  

De acordo com estatísticas levantadas por Foster et al (1998), as causas mais 

comuns de acidentes com ruptura de barragens são, predominantemente, as seguintes: 

galgamento (em particular nas barragens de terra), fenômenos de erosão interna (“piping”) e 

instabilidades de taludes.  

De um levantamento total de 11.192 barragens, apresentadas por Foster et. al 

mostrou que houve 171 rupturas de barragens com altura maior que 15 m até o ano de 1986. 

Entre as anomalias causadoras, temos o destaque para o do tipo “galgamento”, sendo a causa 

de ruptura de cerca de 35%. Na Figura 3.2 é exibido a distribuição estatística das principais 

causas de rupturas registradas.  

 

Figura 3.2 – Estatística de rupturas antes e após 1950 em grandes barragens. 

 
Fonte: Foster et al. (1998) 

 

As restantes rupturas devem-se a galgamentos devido a cheias e deslizamentos 

provocados tanto pelo nível freático elevado no maciço estabilizador de jusante na situação de 

pleno armazenamento como pela ação sísmica e fenómenos de rebaixamento rápido que 

desencadeiam instabilidade no maciço estabilizador de montante. 

Com o fenómeno do rebaixamento rápido se mostra como uma das ações que 

originam instabilidade na estrutura levando ao possível colapso desta, e em particular do 

maciço estabilizador de montante, é importante conhecer melhor o fenómeno e as suas causas. 

No presente capítulo será aprofundada a descrição do fenómeno do rebaixamento 

rápido em barragens de terra e o porquê deste que influencia a segurança deste tipo de 
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estrutura. Serão também apresentados fatores condicionantes que tornam a barragem de terra 

mais ou menos estável nesta situação e possíveis métodos de controle que melhorem o 

comportamento da mesma. Depois de discutidos os métodos de análise e a modelagem 

numérica para a presente barragem de terra em situação de rebaixamento rápido, são 

apresentados estas mesmas metodologias assim como discutidas algumas condicionantes e 

vantagens e desvantagens das mesmas. 

 

3.1. Descrição do fenómeno de rebaixamento rápido 

 

O rebaixamento rápido do nível do reservatório corresponde uma situação crítica 

para o maciço de montante da barragem de terra que pode estar submetido. Apesar de esta 

situação ser principalmente associada a maciços estabilizadores de montante de barragens de 

terra, os colapsos devido a este fenómeno são também comuns em taludes naturais ou 

construídos ao longo de rios e canais devido à inundação destes. Tal fenômeno pode acontecer 

devido à elevação do nível de água provocado pela cheia, e o nível freático manter-se elevado 

durante um certo período, de forma que após o nível da água da cheia rebaixa, este processo 

pode ocorrer. O efeito da alteração do nível de água provoca numa barragem de terra é 

essencial para compreender o fenômeno do rebaixamento rápido, deve se ter em conta que 

acontece ao solo não só em termos de resistência, mas também em termos de dissipação ou 

não das poropressões intersticiais que permanecem no interior do maciço. 

 

Figura 3.3 – Rebaixamento rápido do nível de agua. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O rebaixamento rápido pode ocorrer a qualquer instante durante o período 

operacional do reservatório, portanto, pode ser necessária uma análise da estabilidade em 

condições de rebaixamento rápido durante e no fim da construção, bem como para condições 

em longo prazo. 
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- Rebaixamento do nível d'água.

 Erosão
 Escorregamentos
 Cortes

 Peso da água de chuva, neve, granizo, etc.
 Acúmulo natural de material
 Construção de estruturas, aterros etc.

 Terremotos, ondas, vulcões etc. 
 Explosões, tráfego, sismos induzidos 

 C arac te rí st i cas ge ome cânica s do 
material.

 Tensões

 Intemperismo: redução na coesão, ângulo 
de atrito, 

 Variação das poropressões.

Região saturada

Dreno de pé

N.A. 

Montante Jusante
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3.1.1. Ocorrência do rebaixamento rápido no início de operação do reservatório 

 

Se o rebaixamento ocorre imediatamente após a construção, as forças de 

cisalhamento apropriadas para serem usadas nos cálculos de estabilidade são os mesmos que 

os usados quando não ocorre nenhuma retirada: para os solos que drenam livremente, as 

forças de cisalhamento são expressas em termos de tensões efetivas e poropressões da água 

dos poros são usados. Para solos que não drenam livremente, forças de cisalhamento não 

drenado, determinadas a partir dos resultados de ensaios de cisalhamento não adensados - não 

drenados (UU), são usados. Os cálculos de estabilidade são realizados usando tensões efetivas 

para solos que drenam e tensões totais para solos que não drenam. 

 

3.1.2. Ocorrência do rebaixamento rápido para condições de longo prazo 

 

Se o rebaixamento ocorrer muito depois da construção, os solos com taludes terão 

tido tempo para chegar ao equilíbrio sob um novo regime de tensão efetiva. As forças de 

cisalhamento de solos não drenados de baixa permeabilidade no topo do fundo são regidas 

pelas tensões de adensamento no estado de equilíbrio antes do topo do fundo. As tensões de 

cisalhamento drenadas de solos de alta permeabilidade são governadas pelas pressões da água 

após o rebaixamento.  A estabilidade no final do rebaixamento rápido deve ser analisada de 

duas maneiras basicamente diferentes: (1) usando métodos de tensões efetivas e (2) usando 

métodos de tensões totais, em que as tensões de cisalhamento não drenadas de solos de baixa 

permeabilidade estão relacionadas a tensões de adensamento efetiva no talude antes do 

rebaixamento. Ambos os métodos tratam materiais drenados da mesma maneira. 

As tensões dos materiais drenados são expressas em termos de tensões efetivas e 

as pressões da água dos poros são estimadas assumindo uma condição de infiltração constante 

ou hidrostática dependendo do talude em particular (Duncan & Wright 2003). 

Na dissipação das poropressões intersticiais dentro do maciço é muito importante, 

se essa dissipação da água nos solos que constituem a barragem de terra não acompanharem a 

descida do nível de água, o rebaixamento é considerado como rápido ou brusco. 

Dito deste modo, a velocidade do rebaixamento não é a que leva a que este seja 

considerado como rápido ou lento, mas sim o fato de que a dissipação das poropressões 

intersticiais no maciço acompanharem, ou não, a descida do nível de água do maciço. 

Na situação que apresenta, a estabilidade do maciço de montante está 

condicionada tanto pela água que permanece no maciço, mas também principalmente pelo 
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efeito estabilizador que a água transmite, com forças que se opõem ao deslizamento, que 

deixa de se verificar após o rebaixamento. 

Com relação à presença da água no maciço, esta é uma condicionante muito 

importante e fundamental devido à redução da resistência ao cisalhamento do solo ao diminuir 

a tensão efetiva, como se mostra nas seguintes equações: 

 

𝜎′ = 𝜎 −   (3.1) 

 

Quanto maior for a pressão intersticial u, menor será a tensão efetiva, 𝜎′ e 

consequentemente, e segundo o critério de Mohr-Coulomb para um solo saturado, menor será 

a resistência ao cisalhamento,  𝜏 : 

 

𝜏 = 𝑐   𝜎 − 𝑢 𝑡𝑔𝜑′ = 𝑐′   𝜎′𝑡𝑔𝜑′ (3.2) 

 

Com: 

   c   = coesão  

   𝜑′ = ângulo de resistência ao cisalhamento. 

 

A presença da água no maciço estabilizador de montante provoca também o 

aumento do peso do material devido à saturação como se refere na equação seguinte: 

 

𝛾 = 𝛾𝑑  𝑆 𝑛 𝛾𝑤 (3.3) 

 

Com: 

   𝛾    = peso específico ou volumétrico  

   𝛾𝑑  = peso específico ou volumétrico seco 

   S   = grau de saturação  

   n   = porosidade 

   𝛾𝑤 = peso específico ou volumétrico de agua 

 

Embora, como foi referido anteriormente, no estudo do rebaixamento rápido de 

uma barragem de terra, o problema não se encontra apenas na água que permanece no maciço 

estabilizador de montante após o rebaixamento, mas também pela perda do efeito 

estabilizador que a água do reservatório garante na situação de pleno armazenamento. Assim, 

resumidamente, e de forma esquemática, considere-se a evolução do nível freático num 
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determinado maciço estabilizador de montante para compreender melhor as consequências do 

fenómeno o rebaixamento rápido como se apresenta na seguinte Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Variação do nível de água num maciço estabilizador de montante 

numa situação de rebaixamento rápido. 

 
Fonte: adaptado Vallejo et al., 2002 

 

Analisando uma determinada superfície de deslizamento, primeiramente, o 

maciço encontra-se em equilíbrio antes de ocorrer o enchimento do reservatório registrando-

se uma altura H1 da coluna de água num piezômetro genérico colocado no maciço. 

Seguidamente, é iniciado o enchimento e atingido o nível de pleno armazenamento do 

reservatório sendo que nesta situação e visto que já se apresenta um nível freático constante 

no maciço estabilizador de montante o aumento das pressões intersticiais no terreno é 

contrabalançado pelo efeito que as forças estabilizadoras que a água do reservatório transmite 

sobe a superfície do talude.  

O nível de água no piezómetro colocado no maciço nesta situação corresponde a 

H1+H2+H3 que é igual ao nível de água do reservatório. Finalmente, quando o nível do 

reservatório desce, as forças estabilizadoras deixam de existir, mas poderão manter-se as 

elevadas pressões intersticiais no talude condicionando assim a estabilidade deste. A altura da 

coluna de água medida num piezómetro colocado num ponto genérico do maciço como 

ilustrado na Figura 3.4 evidencia bem esse fato. 

Comparando com a situação inicial, a altura H1 registada inicialmente no 

piezômetro, corresponde a uma altura da coluna de água de H1+H2+H4 na situação final, 

sendo que o nível de água do reservatório é o mesmo para ambas as situações. 

Pinyol et al., (2008), considera um rebaixamento correspondente a uma descida do 

nível de água de um reservatório HD de MO para M’O’ ocorrendo uma mudança das pressões 

hidrostáticas a atuarem no maciço. Tal como é ilustrado na Figura 3.5 (a), ao estado inicial 

OAB contra a superfície do maciço passa a verificar-se uma ação hidrostática correspondente 

a O’A’B e por sua vez, na parte inferior à pressão hidrostática inicial correspondente a MNCB 



70 

passará a verificar-se a distribuição M’N’CB devido ao rebaixamento do nível de água. Esta 

mudança do nível de água da bacia origina assim a uma descompressão na base do talude em 

CB cuja grandeza é ilustrada na expressão seguinte e na Figura 3.5 (b). 

 

∆𝜎 = 𝐻𝐷 ∗ 𝛾𝑤 (3.4) 

 

Onde: 

  ∆𝜎  = grandeza da mesma descompressão  

  𝐻𝐷  = altura da descida do nível de agua da bacia 

  𝛾𝑤   = peso volumétrico da agua 

 

Além desta descompressão na base também se verifica uma variação linear na 

superfície deste devido à mudança do nível freático como é observável na Figura 3.5 (b). 

 

Figura 3.5 – Efeito do rebaixamento do nível de água da bacia num maciço 

estabilizador de montante com a) pressões hidrostáticas a atuarem inicialmente b) efeito da 

mudança de pressões hidrostáticas devido ao rebaixamento do nível de água da bacia. 

 
Fonte: adaptado de Pinyol et al., 2008 

 

A mudança das condições de fronteira causa assim uma nova distribuição de 

pressões hidrostáticas que atuam na superfície do maciço, sendo que esta mudança provocará 

também alterações nas pressões intersticiais no interior deste.  

Se as dissipações da água no seu interior acompanharem o selecionamento do 

reservatório, não existirão problemas na estabilidade associados ao rebaixamento, mas se tal 
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não processo não ocorrer, a estabilidade do maciço poderá ser afetada. Após a descompressão 

do maciço provocada pela perda do efeito estabilizador que a água do reservatório em pleno 

armazenamento, que deixa de ocorrer após o rebaixamento, as forças que se opunham ao 

deslizamento, deve também ter-se em conta o efeito da água que permanece no maciço, 

implicando numa menor estabilidade. 

Entretanto, é pouco comum que o reservatório sofra um esvaziamento total, mas 

em casos especiais, o momento de maior instabilidade pode até nem estar associado a um 

rebaixamento total, mas sim a um rebaixamento parcial do nível de água.  

O fato do pé do maciço estabilizador de montante estar submerso reduz a sua 

resistência e, juntamente com a ação do peso do solo saturado no maciço, torna a barragem de 

terra ainda mais instável. Nesse caso, o método de análise ao rebaixamento rápido escolhido 

assume particular importância como se irá estudar no decorrer da presente dissertação. 

 

3.2. Fatores de segurança em estudos de estabilidade de talude 

 

Uma vez considerado todos os aspetos apresentados anteriormente, a norma 

brasileira de estabilidade de encostas (NBR 11.682/2009) propõe distintos fatores de 

segurança para distintas condições de risco, assim também se tem uma recomendação de 

fatores de segurança de barragens (U.S. CORPS OF ENGINEERS, 2003) de 1.0 a 1.2 para 

uma situação de rebaixamento rápido. Mencionam-se os distintos fatores de segurança para 

distintas situações críticas à estabilidade de uma barragem de terra na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1- Fatores de segurança. 
Situação FS 

Final de Construção  1,3 

Fluxo Permanente de longo prazo 1,5 

Rebaixamento Rápido  1,0 a 1,2 

Fonte: U.S. CORPS OF ENGINEER, 2003. 

 

O fator de segurança associado ao rebaixamento rápido pode ser o menor entre 

todas as ações consideradas críticas à estabilidade de uma barragem de terra que estão 

relacionadas com as consequências da ruptura de uma barragem de terra nesta situação. Tendo 

em conta que, numa fase de rebaixamento, a massa de água armazenada no reservatório é 

reduzida, o possível colapso da barragem causa consequências menores que numa situação de 

pleno armazenamento, associada a um volume de água armazenado. 
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Tabela 3.2- Recomendações para fatores de segurança de encostas. 

FSadm 

Nível de Segurança Contra 

Danos a Vidas Humanas 

Alto Médio Baixo 

N
ív

el
 d

e 
S

eg
u

ra
n

ça
 

C
o
n

tr
a
 D

a
n

o
s 

M
a
te

ri
a
is

 

e 
A

m
b

ie
n

ta
is

 A
lt

o
 

1,5 1,5 1,5 

M
éd

io
 

1,5 1,4 1,3 

B
a
ix

o
 

1,4 1,3 1,2 

Fonte: NBR 11.682/2009-Estabilidade De Encostas. 

 

Uma vez descrito o rebaixamento rápido e o porquê deste condicionar a 

estabilidade de uma barragem de terra, será agora importante estudar que fatores levam a uma 

maior ou menor estabilidade ao rebaixamento rápido de modo a compreender quais as 

situações mais críticas quando uma barragem de terra se encontra sob a ação deste fenómeno 

estudado. 

 

3.3. Fatores que condicionam a estabilidade de talude numa barragem de terra 

 

Quando a superfície de um terreno não é horizontal, são gerados esforços 

tangenciais que tendem a mover o solo para as regiões baixas. Ao movimento de massa de 

terra nestas circunstancias se dá o nome de escorregamento de taludes. Esses escorregamentos 

podem ocorrer de maneira lenta, com ou sem uma causa imediata aparente, mas em geral, 

estão associados a escavações, acréscimos de carga sobre taludes existentes, liquefações do 

solo provocadas por esforços dinâmicos, situações especiais entre outros. 

Uma vez revisado o caso do rebaixamento rápido analisa-se agora os fatores que 

influenciam a estabilidade de uma barragem de terra quando é submetida a esse estado 

mesmo. Podem-se estabelecer três condicionantes fundamentais para a estabilidade do talude 

de montante de uma barragem de terra em situação de rebaixamento rápido. 

 

 Mudança do nível de água do reservatório e a velocidade dessa alteração 

 Características geotécnicas do talude e também do solo presente na fundação 

 Geometría da barragem. 
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Com relação à alteração do nível de água, é importante dar ênfase na relevância 

das consequências da velocidade a que essa mudança ocorre. De fato, se o rebaixamento for 

lento, de tal maneira que permita que a dissipação das pressões intersticiais no maciço 

estabilizador de montante acompanhe o rebaixamento do nível d’água, não existirão 

problemas relacionados com a estabilidade, pois é mantido um estado de equilíbrio entre a 

ação hidrostática na superfície do maciço e as pressões intersticiais no seu interior. 

Então será feita uma relação linear entre a velocidade a que ocorre o rebaixamento 

da bacia e a estabilidade da estrutura, ou seja, quanto mais rápida esta for, mais instável seria 

a estrutura, todavia, esta afirmação não é completamente correta. No caso do talude de 

montante for muito permeável, as consequências na estabilidade de uma velocidade maior ou 

menor para o deplecionamento do nível de água poderão ser pouco importantes, pois mesmo 

considerando uma velocidade de rebaixamento elevada o maciço continuará a ter capacidade 

de escoar o excesso de pressões intersticiais com facilidade. 

Consideram-se rebaixamentos rápidos para pequenas barragens os que apresentam 

velocidades mínimas de descida do nível, de 0,15 metros por dia (Bureau of Reclamation, 

2002). Tendo presente as consequências que a velocidade de rebaixamento da bacia implica 

na estabilidade, já é possível perceber a influência do tipo de material da barragem e em 

particular da condutividade hidráulica deste na estabilidade numa situação de rebaixamento 

rápido. 

A permeabilidade na direção paralela às bases do estrato é geralmente bastante 

superior do que na direção perpendicular. Este aspeto assume particular importância no caso 

das barragens de terra, pois estas são compactadas em camadas horizontais apresentando-se 

estratificadas não só devido às diferenças de textura no solo, mas também ao grau de 

compactação das diferentes camadas. 

Assim, em relação ao tipo de material que constituí o talude de montante, e 

estando a permeabilidade relacionada com o modo como a água percola no solo, quanto mais 

permeável este for, maior facilidade existirá para que se dissipem as pressões intersticiais que 

permanecem no interior deste, permitindo assim que a estrutura seja mais estável Pinyol et al., 

(2008). 

Também se deve estudar além da permeabilidade do material do maciço de 

montante, a relação das propriedades do material de fundação e neste caso em particular da 

sua permeabilidade, com a estabilidade de uma barragem de terra. 

No caso que o material de fundação da barragem apresente uma permeabilidade 

reduzida as linhas de percolação durante o rebaixamento assumiram especial relevância, pois 
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ficarão dirigidas para a montante da barragem o que tornará a estrutura menos estável tal 

como se mostra na Figura3.6. 

 

Figura 3.6 – Rebaixamento de uma barragem de terra numa fundação pouco 

permeável. 

 

 
Fonte: adaptado de Fell et al.,2005. 

 

Com ralação a geometria da barragem de terra, se faz uma relação da mesma e a 

inclinação do seu maciço estabilizador em particular, com a estabilidade. O material que 

compõe um determinado talude tem tendência a deslizar sob a influência da gravidade, se as 

tensões atuantes forem maiores que a resistência ao cisalhamento do solo, então o talude será 

menos estável.  

O aumento da inclinação de um talude provoca assim um incremento das tensões 

atuantes podendo provocar a ruptura do mesmo. Isto quer dizer que quando se analisa a 

estabilidade de um determinado maciço estabilizador de montante de uma barragem de terra 

quanto mais inclinado for mais instável este será, no entanto, maior volume de material será 

usado na construção. 

 

3.4. Pré-dimensionamento dos taludes de uma barragem de terra 

 

Os valores das inclinações dos taludes podem ser necessários, como em 

anteprojetos para estimativas de custos, quando ainda não se dispõe dos dados geotécnicos 

para a realização dos cálculos de estabilidade. Nestes casos é costume se adotar inclinações 

para os taludes, com base em dados de experiência de obras executadas. Diversos autores 

apresentam sugestões de inclinação, considerando-se diferentes tipos de solo. Bureau of 

Reclamation, (2002), indica que para maciços de pequenas barragens a serem construídos 

com solos que deem uma “boa” compactação e em fundações “estáveis” podem-se adotar 

inclinações desde (2H: 1V) ate (4H: 1V) normalmente considera-se (2,5H :1V) a (3H :1V) 

para o talude de montante. Para o talude de jusante, considerando-se que o mesmo não vai 
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estar diretamente em contato com a água do reservatório, serão (2H: 1V) quando a barragem 

se projeta com uma zona permeável e (2,5H : 1V) quando o talude é impermeável. Esses 

taludes são estáveis para os tipos de solos comumente utilizados quando se dispõe da 

drenagem adequado para que as linhas de saturação não atinjam o paramento da jusante. 

Taludes dependem muito do tipo de barragem seja no caso (homogênea ou 

heterogênea) e da natureza dos materiais empregados na sua construção, a tabela 3.3 apresenta 

distintas recomendações para taludes em barragens homogêneas de retenção e reservatórios 

considerando a possibilidade de ocorrer rebaixamento rápido ou não, também se apresentam 

distintos grupos de solos para um conjunto de taludes para a consideração do projetista.  

 

Tabela 3.3- Taludes recomendados para pequenas barragens de terra homogênea com 

fundação estável. 

Caso Tipo Objeto 

Sujeito a 

rebaixamen

to rápido 
(1)

 

Classificação 

do solo 
(2)

 

Talude  

de 

Montante 

(H: V) 

Talude 

de 

Jusante 

(H: V) 

A 

Homogêneo 

ou 

homogêneo 

modificado 

Retenção 

ou 

armazenamento 

NÃO 

GW, GP, SW, SP. 
Permeável não 

conveniente 

GC, GM, SC, SM 2,5: 1 2:1 

CL, ML 
 

3:1 2,5: 1 

CH, MH 3,5: 1 2,5: 1 

B 
Homogêneo 

modificado 
Armazenamento SIM 

GW, GP, SW, SP. 
Permeável não 

conveniente 

GC, GM, SC, SM 3: 1 2:1 

CL, ML 

 
3,5: 1 2,5: 1 

CH, MH 4: 1 2,5: 1 

Fonte: adaptado Bureau of reclamation 2002. 

 
(1)

 Velocidade do rebaixamento do nível de agua a 15 cm ou mais por dia, depois de uma 

situação prolongada com nível alto do reservatório. 
(2)

 Os solos OL e OH não recomendam para zonas em barragens grandes de terra homogênea. 

 

A tabela 3.4 mostra taludes recomendados para pequenas barragens de terra do 

tipo heterogêneo com núcleos mínimos e máximos. Os taludes para núcleos de tamanho 

intermédio se encontraram no caso A, sendo o caso para núcleos máximos se indica mais de 

um grupo de solos para um conjunto de taludes, tendo em conta uma interpretação pelo 

projetista que a barragem pode ser feita usando qualquer de esses solos ou uma combinação 

delas. 
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Tabela 3.4- Taludes recomendados para pequenas barragens de terra de tipo heterogêneo com fundação estável. 

Caso Tipo Objeto 

Sujeito a 

rebaixamento 

rápido 
(2)

 

Classificação do 

material de 

revestimento 

Classificação 

do núcleo 
(3)

 

Talude  

de 

Montante 

(H: V) 

Talude 

de 

Jusante 

(H: V) 

A 
Núcleo 

Mínimo
 (1)

  
Qualquer 

Não 

Critico
 (4)

 

Não critico; 

enrocamento, 

GW, GP, SW 

(com pedregulho) 

ou SP (com 

pedregulho). 

Não critico; 

GC, GM, SC, 

SM, CL, ML, 

ou CH. 

2:1 2:1 

B 
Núcleo 

Máximo
 (1)

 

Detenção ou 

Armazenamento 
NÃO  

Não critico;  

enrocamento, 

GW, GP, SW 

(com pedregulho) 

ou SP (com 

pedregulho). 

GC, GM 2:1 2:1 

SC, SM 2,25: 1 2,25: 1 

CL, ML 2,5: 1 2,5: 1 

CH, MH 3:1 3:1 

C 
Núcleo 

Máximo
 (1)

 
Armazenamento SIM 

Não critico;  

enrocamento, 

GW, GP, SW 

(com pedregulho) 

ou SP (com 

pedregulho). 

GC, GM 2,5: 1 2:1 

SC, SM 2,5: 1 2,25: 1 

CL, ML 3:1 2,5: 1 

CH, MH 3,5: 1 3:1 

Fonte: adaptado de Bureau of Reclamation 2002. 
 

(1)
 O tamanho do núcleo mínimo e máximo se indica na figura 2.6. 

(2)
 Velocidade do rebaixamento do nível de agua de 15 cm ou mais por dia, depois de uma situação prolongada com nível alto do reservatório. 

(3)
 Os solos OL e OH não são recomendais em grandes proporções para os núcleos das barragens de terra. 

(4)
 O rebaixamento rápido do nível de agua não afeita ao talude de montante de uma barragem de terra com uma grande zona permeável de 

revestimento. 
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Taludes necessários para a estabilidade de uma barragem de terra heterogênea 

estão em função do tamanho relativo do núcleo impermeável o das zonas permeáveis 

adjacentes (Bureu of Reclamation, 2002). O tamanho mínimo mostrado na Figura 3.7 é de 3m 

que será a mínima adotada que permitira uma compactação econômica do aterro impermeável 

e trabalhabilidade das distintas maquinarias que interatuem na construção da mesma.  

 

Figura 3.7 – Dimensões do núcleo impermeável para barragens de terra. 

 
Fonte: adaptado de Bureau of Reclamation. 

 

 

3.5. Métodos de avaliação de estabilidade de talude 

 

Para garantir a segurança de uma barragem de terra numa situação de 

rebaixamento rápido, será necessário prever a estabilidade quando se faz o dimensionamento 

da barragem, respeitando o conjunto de normas estabelecidas pelo projetista em rigor a 

regulamentação nacional. 

O objetivo da analise de estabilidade e avaliar a possibilidade de ocorrência de 

movimento de massa em talude natural ou construído. Em geral os projetos adotam a 

abordagem determinística e um fator de segurança (FS) é calculado, comparando-se as 

tensões cisalhantes mobilizadas com resistência ao cisalhamento. Caso FS=1,0, o talude esta 

na condição iminente de ruptura; consequentemente, se FS>1, este se encontra estável. A 

norma de estabilidade de encostas (NBR 11682) estabelece os valores mínimos admissíveis 

(FSadm) para deslizamentos em função do tipo de obra, da vida útil e dos riscos de perda 

humana e material. 

A norma ainda ressalta que, no caso de grande variabilidade dos resultados de 

ensaios geotécnicos, os fatores de segurança mínimos admissíveis devem ser majorados em 

10% ou, alternativamente, ser usado um enfoque probabilístico. 

 



 

78 

3.5.1. Métodos de equilíbrio limites 

 

Os métodos de equilíbrio limite para analise de estabilidade de talude são 

amplamente utilizados e a experiência acumulada ao longo dos anos tem demostrado que são 

rápidos, precisos e simples. 

Todos os métodos de equilíbrio limite seguem a mesma definição para o fator de 

segurança:  

 

𝐹𝑆 =
𝜏𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟 

𝜏𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧 𝑑 
= 

𝑆𝑟

𝑆𝑚
 

(3.5) 

 

Onde: 

   𝑆𝑟 = tensão de ruptura 

  𝑆𝑚 = tensão mobilizada 

 

A maior parte dos problemas na engenheira geotécnica são as incertezas que estão 

relacionadas com uma avaliação adequada da resistência ao cisalhamento do solo.  

Os métodos de equilíbrio limite consideram que o fator de segurança é o mesmo 

em todos os pontos da superfície de ruptura, embora não haja razoes para conferir esta 

hipótese seja exceto na ruptura no caso se de FS=1. 

Consideram como hipótese genérica que os maciços de solo se comportam 

mecanicamente como materiais rígido-perfeitamente plásticos, não sendo feitas 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. Na pratica, esta dificuldade pode ser contornada (Skempton, 1977) 

usando-se valores de resistência ao cisalhamento inferior aos avaliados na condição de pico.  

Faz uso das equações de equilíbrio para calcular os valores da tensão de ruptura 

mobilizada 𝜏𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧 𝑑  e da tensão normal 𝜎 ao longo da superfície de ruptura, que são 

necessários para estimativa da resistência ao cisalhamento pelo critério de Mohr – Coulomb.  

 

𝜏 = 𝑐   𝜎 ′ t n  (3.6) 

 

Com: 

                             c,  : parâmetros de resistência associados ao critério de Mohr – Coulomb.  
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Tendo em conta que o número de incógnitas do problema em geral é superior ao 

número de equações fornecidas pela estática se introduziram distintas hipóteses para 

completar as equações de equilíbrio. 

Para que este método de análise seja aplicável a distintos problemas práticos na 

engenharia, deve-se incluir situações onde as propriedades do solo e valores de poropressão 

variam no interior do maciço. Isto faz que a maioria dos métodos de equilíbrio limite promova 

a subdivisão da região de solo delimitada pela superfície de ruptura em um número qualquer 

de fatias verticais, analisando-se as condições de equilíbrio em cada fatia isoladamente. Esse 

procedimento é chamado o método de fatias, com distintas versões propostas na literatura 

dependendo das distintas hipóteses adotadas para satisfazer total o parcialmente as equações 

de forcas e de momentos. 

Essa análise através do método das fatias parte da definição de uma superfície de 

deslizamento qualquer para toda a massa do talude. Onde esta será dividida em um numero de 

fatias verticais, como se pode observar na seguinte figura: 

 

 
Figura 3.7 superfície de ruptura e forcas atuantes numa fatia. (GeoSlope/W) 

 

Onde: 

         W  : peso da fatia  

         kW: forca horizontal para incorporar efeitos sísmicos  

         N   : forca normal na base da fatia  

         Sm : forca tangencial na base da fatia  

                           EL, ER: componentes horizontais das forcas entre fatias.  
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                           XL XR: componentes verticais das forcas entre fatias  

                           D   : forca aplicada na superfície 

                           AL, AR: forcas hidrostáticas.  

 

Com a definição do fator de segurança tem se a seguinte equação: 

 

𝜏𝑟 = 𝑐′   𝜎 − 𝑢 t n ′ (3.7) 

 

𝑆𝑚 =
𝜏𝑟𝐿1

𝐹𝑆
=  

𝐿  𝑐′   𝜎 − 𝑢  t n ′

𝐹𝑆
=  

𝑐′𝐿   𝜎 − 𝑢 𝐿 t n  ′ 

𝐹𝑆
 

 

(3.8) 

                             

                           L: Comprimento de uma fatia. 

 

 

Neste método das fatias, não há restrições a respeito com a homogeneidade do 

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

consideradas situações em termos de tensões totais ou efetivas. 

Fatores de segurança podem ser determinados com base nas equações de 

equilíbrio de forcas ou momentos, sendo importante reconhecer sua definição na comparação 

dos valores dos coeficientes de segurança obtidos nas diferentes versões dos métodos das 

fatias que são propostos por vários autores, considerando-se diversas hipóteses 

simplificadoras. 

Na seguinte figura amostra-se o caso particular de uma fatia de uma superfície 

potencial de ruptura circular em solo, com a atuação de sobrecargas, na referida ilustração 

também se encontram as forças atuantes na fatia genérica do talude.  

 

Figura 3.8 – Esquema de forcas atuantes numa fatia. 

 

 
Fonte: GeoSlope/W 
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Considerando o equilíbrio de momentos e forças atuantes na massa de solo 

deslizante, obtêm-se as seguintes expressões gerais para os fatores de segurança: 

 

Fator de segurança para o equilíbrio de momentos: 

 

 

(3.9) 

 

Fator de segurança para o equilíbrio de forcas 

 

 

(3.10) 

 

Ambas as equações para cálculo dos fatores de segurança (FSm e FSf ) são não 

lineares, visto que a forca normal N atuante em cada base da fatia é também fator do 

coeficiente de segurança. 

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

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

(1936), Bishop Simplificado (1955), Spencer (1967), Morgenstern-Price (1965), dentre 

outros, que diferenciam entre si em função das equações da estática utilizadas no cálculo do 

fator de segurança Tabela 3.5 e na forma de considerar as forças Inter fatias. 

 

Tabela 3.5- Condições de equilíbrio utilizadas nos métodos. 

METODO MOMENTO FORÇA 

Fellenius ou Ordinário SIM NÃO 

Bishop Simplificado SIM NÃO 

Janbu Simplificado NÃO SIM 

Spencer SIM SIM 

Morgenstern-Price SIM SIM 

Fonte: Duncan & Wright 2005. 

 

 

3.5.1.1. Método de Bishop Simplificado 

 

No método de Bishop simplificado o equilíbrio das forcas e feito na direção 

vertical conforme apresenta a equação 3.11: 
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(3.11) 

 

Considerando as seguintes hipóteses: 

 Consideram as forcas interfatias cisalhantes iguais (XR = XL); 

 A superfície de deslizamento é circular (hipótese não necessária) 

 Satisfaz apenas a condição de equilíbrio de momentos para toda a massa 

deslizante. 

 

Substituindo a expressão (3.11) em (3.9) resulta:  

 

 

 

 

(3.12) 

 

O calculo iterativo do fator de segurança (FS) é feito da seguinte forma: adote-se 

um valor inicial para  o fator de segurança e calculasse o valor na iteração FS1, toma-se esse 

valor calculado e introduze no interior da equação e calcula se o fator de segurança na 

iteração 2, prossegue se ate que haja a convergência entre o fator de segurança introduzido na 

equação e o fator de segurança calculado.    

 

3.5.1.2. Método de Morgenstern-Price 

 

O método de Morgenstern-Price foi apresentado em 1965 e cumpre todas as 

condições de equilíbrio, pertencendo por isso ao grupo dos métodos rigorosos. As forças 

normais interfatias são calculadas considerando o equilíbrio de forças horizontais na fatia: 

 

Tem se: 

 

 
(3.13) 
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Considerando o equilíbrio de forcas verticais na fatia, obtém-se: 

 

 

 

(3.14) 

Substituindo a expressão (3.14) em (3.13) resulta:  

 

 

 

(3.15) 

 

As principais hipóteses são: 

Satisfaz as condições de equilíbrio de momentos e forças para toda a massa 

deslizante; 

Considera as forcas normais interfatias (ER e EL) e cisalhantes interfatias (XR e 

XL) por meio da seguinte relação: 

 

 

 

(3.16) 

 

Os fatores de segurança com relação aos equilíbrios de fatores momentos e força 

são não lineares: 

 

 

 

 

(3.17) 

 

 

 

 

 

(3.18) 
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O processo iterativo é indicado a continuação: adota-se FS=1 o determina-se via o 

método de fellenius, arbitra-se todas as forças interfatias (ER , EL , XR e XL) iguais a zero, 

calculam-se os novos fatores de segurança FSm (1) e FSf (1).     

Numa segunda iteração com os fatores de segurança obtidos na primeira iteração: 

calcula-se as forças normais (ER e EL) ao longo de todo o talude, seguidamente calculam-se as 

forças cisalhantes interfatias  
𝑋

𝐸
= 𝜆𝑓 𝑥  , calcula-se os fatores de segurança com relação ao 

equilíbrio de momentos e forças para os novos valores das forças interfatias e considerando o 

valor FSm (2) e FSf (2).        

Repete-se o processo ate que haja convergência entre o valor calculado e o valor 

introduzido nas expressões dos fatores de segurança dentro de um nível de tolerância aceitável 

e definido pelo usuário. 

 

3.5.2. Solos não saturados  

 

Na condição de não saturação, o critério de Mohr Coulomb para resistência de 

solos deve ser modificado para incluir a influência da sucção mátrica, referente a pressão na 

agua em nível inferior ao da pressão do ar presente nos vazios. Fredlund e Morgenstern 

(1978) sugerem a utilização do critério de Mohr-Coulomb estendido, conforme abaixo: 

 

𝑆𝑟 = 𝑐′   𝜎𝑛 − 𝑢  t n ′   𝑢 − 𝑢𝑤 t n 𝑏 (3.19) 

 

Onde: 

       𝑐′,  ′ = parâmetros efetivos de resistência do solo saturado. 

                          𝜎𝑛 − 𝑢   = tensão normal liquida atuante no plano de ruptura 

                          𝑢 − 𝑢𝑤  = sucção mátrica na ruptura 

                          𝑏 = parâmetro que quantifica um aumento na resistência devido a um  

            aumento na sucção. 

Na equação apresentada anteriormente mostra que a resistência ao cisalhamento 

de um solo não saturado estará na função de três parâmetros: a coesão efetiva c′, o ângulo de 

atrito efetivo  ′ e o incremento da resistência devida à sucção mátrica identificada como  b. 

Para este caso a forca tangencial na base da fatia é representada pela seguinte 

equação: 

 

𝑆𝑚 =
𝜏𝑟𝐿1

𝐹𝑆
= 

𝐿  𝑐′+ 𝜎−𝑢  tan ′+ 𝑢𝑎− 𝑢𝑤 tan 𝑏 

𝐹𝑆
= 

𝑐′𝐿+ 𝜎−𝑢 𝐿 tan ′+  𝑢𝑎− 𝑢𝑤 L tan 𝑏  

𝐹𝑆
  

(3.20) 
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Aplicando o mesmo procedimento pode-se escrever para toda a massa de solo não 

saturado o coeficiente de segurança ao equilíbrio de momentos como: 

  

 

 

(3.21) 

 

Para o equilíbrio de forcas se tem a seguinte:  

 

 

 

(3.22) 

 

Se o solo é seco a pressão do ar será nula (pressão atmosférica) e no caso de solo 

saturado considera-se  𝑏 =  ′ volvendo a ter as mesmas equações anteriores. 

Os métodos de equilíbrio limite convencionais são bastante utilizados ao longo do 

tempo na área da geotecnia, sendo que o método que aqui se apresenta de análise ao 

rebaixamento rápido se apresenta algumas alterações em relação à metodologia clássica. 

Wright e Duncan (2003) compilaram dois métodos, um deles desenvolvido por 

Lowe e Karafiath em 1959, e outro mais tarde pela U.S. Army Corps of Engineers (USACE) 

em 1970 para análise de estabilidade segundo um método de equilíbrio limite de uma 

barragem de terra em situação de rebaixamento rápido. O método consiste em realizar dois ou 

por vezes três cálculos de estabilidade para cada superfície de deslizamento em estudo. 

O objetivo da primeira fase de cálculos será determinar as tensões efetivas e 

tensões de cisalhamento do solo, antes do rebaixamento ocorrer, considerando uma 

determinada superfície de deslizamento. Os parâmetros intrínsecos do solo assumidos assim 

como as pressões intersticiais são as mesmas que são adotadas para uma situação de regime 

permanente, ou seja, com a bacia cheia. Por sua vez, os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento são obtidos através de ensaios adensados não drenados (CU) com medição de 

pressões intersticiais ou então a partir de ensaios adensados drenados (CD). 

Apos de serem calculadas as tensões efetivas e tensões de cisalhamento será 

necessário relacionar estas com a resistência ao cisalhamento do solo, para tal é estabelecida a 

envolvente de rupturas presente na Figura 3.9.: 
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Figura 3.9 – Envoltória a considerar na análise do rebaixamento rápido. 

 
Fonte: Wright e Duncan, 2003. 

 

Com a envoltória apresentada será agora possível relacionar a tensão efetiva 

calculada anteriormente com a resistência ao cisalhamento do solo. É utilizada esta envoltória 

de rupturas composta com outras duas envoltórias de modo a que o valor da resistência ao 

cisalhamento atribuído seja mínimo. 

Calculada a resistência ao cisalhamento, uma terceira fase de cálculos servirá para 

calcular a estabilidade imediatamente após ocorrer o rebaixamento rápido assumindo que 

todos os materiais que sejam pouco permeáveis apresentam comportamento não drenado. 

Nos materiais cuja drenagem ocorra livremente, ou seja, que apresentem uma 

maior permeabilidade será utilizado parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas. 

Deverá também ser feita uma última referência ao modo como as pressões 

intersticiais são obtidas. Para materiais cuja drenagem ocorra livremente, a pressão intersticial 

deve ser representativa de um estado em que já se estabeleceu um novo regime permanente, 

mas em que o nível do reservatório deixou de ser o que considerava o açude no seu nível 

original, mas sim no nível em que este fica após o rebaixamento. No caso de materiais menos 

permeáveis, em que a drenagem da água nestes não ocorre livremente, consideram-se os 

cálculos em termos de tensões totais. 

Com base nestes princípios é calculado um fator de segurança que satisfaça o 

equilíbrio como é feito no procedimento de uma análise de equilíbrio limite clássica. 

Terminados os cálculos de estabilidade, será importante avaliar para cada fatia superfície de 

deslizamento inicial se a resistência ao cisalhamento é maior ou menor que a resistência ao 

cisalhamento não drenada, e averiguar se serão necessários novos cálculos de estabilidade. A 
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resistência ao cisalhamento na base de cada fatia será calculada recorrendo a equação 

utilizada para o cálculo das tensões totais na primeira fase de cálculos, mas calculada agora 

relativamente à segunda fase, ou seja, imediatamente após o rebaixamento rápido ter ocorrido. 

Quanto à pressão intersticial, esta corresponderá a uma fase em que um novo regime 

estacionário se estabeleceu, ou seja, o nível da bacia desceu e permanecerá constante no nível 

que apresenta após o rebaixamento. A resistência ao cisalhamento poderá ser agora obtida 

utilizando as tensões efetivas calculadas e os parâmetros de resistência em termos de tensões 

efetivas do solo 𝑐′ e  ′, os mesmos que foram utilizados na primeira fase de cálculos. 

Compara-se a resistência ao cisalhamento calculada com a resistência ao 

cisalhamento não drenada obtida na primeira fase de cálculos para cada fatia. Se a resistência 

ao cisalhamento for maior que a resistência não drenada em todas as fatias então, não serão 

necessários mais cálculos e o fator de estabilidade relativo ao rebaixamento rápido foram bem 

calculados. No entanto, se a resistência ao cisalhamento em alguma fatia for menor que a 

resistência ao cisalhamento não drenada, terá que ser realizada uma nova fase de cálculos de 

estabilidade. 

Para essas fatias de solo, onde a resistência ao cisalhamento do solo é menor que a 

resistência ao cisalhamento não drenada do mesmo, é utilizada os parâmetros de resistência 

do solo e para a próxima fase de cálculos. Em relação à resistência ao cisalhamento, em vez 

de se utilizar a resistência ao cisalhamento não drenada na última fase de cálculos, utilizar-se-

á a resistência ao cisalhamento calculada para essa fatia. 

Tendo presente esta particularidade do método de cálculo, são realizados novos 

cálculos de estabilidade tendo em conta as fatias cuja resistência ao cisalhamento obtida foi 

menor que a resistência ao cisalhamento não drenada. Obtém-se assim um fator de segurança 

mais realista em relação à estabilidade de uma barragem de aterro ao fenómeno do 

rebaixamento rápido. 

Para conhecer a superfície de rupturas crítica e o fator de segurança mínimo, seria 

necessário repetir o processo, mas arbitrando várias novas superfícies de deslizamento 

diferentes da considerada inicialmente (Wright e Duncan, 2003). 

No entanto, é importante salientar que este método foi desenvolvido quando o 

recurso a software no cálculo geotécnico era bastante reduzido apresentando as seguintes 

limitações (Fredlund et al., 2010): 

 

 O tempo que demora o esvaziamento não é tido em conta no cálculo; 
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 O método assume que os ensaios laboratoriais CU representam as condições 

limite ao longo de toda a superfície de deslizamento. No entanto, a assunção 

de um único valor para a resistência ao cisalhamento não drenada ao longo de 

toda a superfície de deslizamento não é um pressuposto realista (Kerkes e 

Fassett, 2006); 

 A determinação de um valor para a resistência ao cisalhamento não drenada 

pode revelar-se de bastante dificuldade (Kerkes e Fassett, 2006); 

 A localização da superfície de deslizamento não muda durante o rebaixamento 

rápido. 

 

No caso de barragens de terra, se os fatores de segurança calculados forem 

superiores a 1,2, não existirá qualquer risco de segurança da obra não sendo a análise de 

estabilidade por outro método de cálculo de particular interesse. No entanto, se pretenderem 

reduzir os custos do empreendimento, ou se o fator de segurança associado ao esvaziamento 

rápido for inferior a 1,2, a análise com uma ferramenta que utilize o método dos elementos 

finitos pode ser importante, análise essa que se apresenta seguidamente. 

Concluindo, na análise da estabilidade de uma barragem de terra segundo este 

método, é arbitrada uma superfície de deslizamento e estabelecida uma estimativa quantitativa 

para essa mesma superfície examinando-se as condições de equilíbrio e os esforços 

necessários para que este se mantenha. Este procedimento permite ter uma noção do 

coeficiente de segurança, mas não fornece qualquer tipo de informação em relação às 

deformações da estrutura. 

No entanto, estes dados são importantes para a análise dos fenómenos de erosão 

que resultam de assentamentos diferentes entre as várias seções da barragem assim como 

fenómenos de fratura hidráulica provocado pelos diferentes graus de compressibilidade entre 

as zonas do núcleo e do maciço da barragem de terra. Assim, a utilização de um programa de 

cálculo, que utilize o método dos elementos finitos que se apresenta seguidamente poderá ser 

de grande utilidade em vez de uma análise utilizando apenas métodos de equilíbrio limite. 

 

3.6. Fundamentação teórica do problema de rebaixamento rápido no programa 

Geostudio 2007 

 

O problema de rebaixamento rápido apresenta duas variáveis que serão estudados 

com detalhe, sendo os casos de: fluxo e a estabilidade do maciço de montante. A continuação 

faz uma breve explicação do fundamento teórico do problema. 
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3.6.1. Análise de fluxo - plataforma SEEP/W 2007 

 

Para a simulação do problema do fluxo, quando ocorrer o rebaixamento rápido, 

envolvera dois tipos de análises que podem ser indicadas como: percolação em fluxo 

permanente, que considera condições de fluxo que não variam com o tempo, e análise em 

fluxo transiente, quando existe uma variação das condições de fluxo com o tempo. 

 

3.6.1.1. Uso da plataforma SEEP/W 2007 para a formulação do problema 

 

A plataforma do programada utilizada para o analises de fluxo será o SEEP/W 

2007, software que integra o pacote do GeoStudio. Na plataforma SEEP/W 2007 está 

implementado o métodos de elementos finitos para resolver problemas de fluxo 

bidimensionais em meios saturados e não saturados, em fluxo permanente ou transiente, 

(GeoSlope, 2007a).  

A presente plataforma utiliza o método de elementos finitos na solução numérica 

da equação de Richards. Para a utilização do software, é importante destacar que a entrada dos 

parâmetros é realizada a partir de duas funções e de um parâmetro de adensamento, que são os 

seguintes: 



 Curva de variação da umidade volumétrica em relação à sucção mátrica;  

 Curva de variação da permeabilidade em relação à sucção mátrica;  

 Parámetro de adensamento 𝑚𝑣  

 

O valor da sucção pode ser medida através de dois distintos níveis. A primeira 

correlação estará associada à medição de poropressão, que faz referencia a parcela de sucção 

mátrica, e a outra relaciona a tensão exigida para remover uma molécula de água do solo 

dentro da fase de vapor, com referencia a sucção osmótica. As distintas correlações estudadas 

referem-se somente à sucção mátrica pelo fato desta parcela representar, de forma 

aproximadamente equivalente, a sucção total. 

 

A. Curva de variação da umidade volumétrica 

 

A representação da curva característica está relacionada a diversos fatores, sendo 

mais relevante com respeito as características granulométricos e a mineralógicos do solo. 

Sendo que a função de variação da umidade volumétrica, esta descrita no software, é 
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relacionada com o conteúdo volumétrico de água que é obtido através do produto entre a 

porosidade e o grau de saturação.  

A plataforma SEEP/W 2007 tem quatro métodos que estão à disposição do 

usuário para desenvolver uma função do conteúdo volumétrico de água, que são as seguintes: 

estimativa em função do tamanho dos grãos, que esta baseada em um conjunto de amostras de 

funções incorporadas no software e as outras duas que são equações baseadas na curva 

conhecida, com parâmetros de ajuste. 

 

B. Curva de variação da permeabilidade 

 

Sendo a presente curva que representa a capacidade de um solo de transportar ou 

conduzir água, em condições saturadas ou não saturadas, está característica esta relacionada 

com a função de condutividade hidráulica. Para o caso de solos saturados, todos os poros são 

preenchidos por água e, consequentemente, representam canais de fluxo. Para o presente 

estudo em questão, baseada na concepção de solos não saturados, os vazios preenchidos por 

ar aumentam a tortuosidade da passagem de fluxo, como se indica na Figura 5.2. Da presente 

forma, é possível notar que a não saturação do solo dificulta o transporte de água e, 

consequentemente, reduz a permeabilidade obtida nos ensaios que impõe condições saturadas. 

Embora, fica evidente que a capacidade da água de fluir está relacionada a quantidade de água 

presente no solo. O presente software utilizado é constituído de métodos de previsão que 

podem estimar a função da condutividade hidráulica, desde que o usuário forneça os valores 

de permeabilidade saturada cujos dados são obtidos em ensaios convencionais e o conteúdo 

volumétrico de água (GeoSlope, 2007a). 

 

Figura 3.10 – Caminhos de fluxo para solos saturados e não saturados. 

 
 

 

Fonte: GeoSlope, 2007a. 
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C. Parâmetro de adensamento 𝑚𝑣 

 

O parâmetro indicado consiste no coeficiente de compressibilidade volumétrica 

obtida no ensaio oedométrico. O referido coeficiente pode ser estimado a partir da seguinte 

relação: 

 

𝑚𝑣 =
1

𝑀
 

(5.1) 
 

 

Com:  

      mv  = representa o coeficiente de compressibilidade volumétrica e  

      M = corresponde ao módulo de elasticidade em compressão oedométrica. 

  

Lambe e Whitman (1979) definiram o módulo de elasticidade em compressão 

oedométrica como constrained modulus. Esta propriedade pode ser representada da mediante 

a seguinte equação: 

 

𝑀 = 
𝐸  1 − 𝜇 

 1  𝜇  1 − 2𝜇 
 

 

(5.2) 
 

Com  

     E = Módulo de Young  

     μ = Coeficiente de Poisson.  

 

GeoSlope, 2007a, indica que a precisão do parâmetro 𝑚𝑣 só é relevante em caso 

de um aumento ou perda de volume significativo de água, como é o caso do rebaixamento 

rápido.  

Sendo que o parâmetro 𝑚𝑣 é tradicionalmente obtido a partir do ensaio de 

adensamento, mas também pode ser obtido a partir do ensaio triaxial, fazendo algumas 

adaptações ou a partir do ensaio de campo com o dilatômetro de Marcheti (1999). 

 

3.7. Considerações Finais 

 

Neste capitulo foram apresentadas distintas metodologias que permitem fazer 

analises de estabilidades de uma barragem de terra no ramo saturado e não saturado, também 

se apresentaram aspetos condicionantes a estabilidade da estrutura durante o rebaixamento 

rápido e como este aspecto afeta a estabilidade de uma barragem de terra como foco do 

presente trabalho. Também se falou sobe os distintos valores dos fatores de segurança e sua 

consideração em distintos casos que apresente a análise de estabilidade de taludes, o pré-

dimensionamento de barragens de terra parte de uma hipótese de valores de inclinação de 
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taludes com valores conservadores que são testados segundo seja o tipo de solo utilizado na 

construção do maciço.    

Outro aspecto importante relacionado à influência da estabilidade em taludes de 

barragens de terra será a compactação nos materiais de empréstimo em condições não 

saturadas para a construção da mesma, ademais dos distintos fatores que influenciam nas 

propriedades dos solos compactados. 

Faz-se uso de ferramenta computacional para o analise de fluxo e estabilidade de 

talude no maciço da barragem de terra, onde são considerados distintos aspectos introduzidos 

na plataforma de analise do programa para uma melhor interpretação mais realista do 

fenômeno de rebaixamento rápido, para o mesmo serão utilizados parâmetros geotécnicos do 

material de solo estudado onde será determinante a estimativa da curva de retenção de agua, 

temas que serão vistos no seguinte capitulo. 
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4. ENSAIOS DE LABORATÓRIO E ANÁLISES DE RESULTADOS 

 

Neste capitulo serão descritas as informações do solo utilizado no presente estudo 

e os resultados de distintos ensaios de laboratório realizados na barragem experimental de 

Quixadá por Leme (2015) e simulações numéricas em seções hipotéticas típicas de barragens 

de terra, visando investigar o comportamento de um material areia-argiloso de boas 

características geotécnicas para ser utilizado na construção de barragens de terra e avaliar a 

influência do fenômeno de rebaixamento rápido que tem sobre a estabilidade no maciço de 

montante. 

 

4.1.  Solo estudado 

 

O solo é deformado de tipo areia argiloso proveniente do maciço da barragem 

experimental, localizada na Fazenda Experimental Lavoura Seca, no município de Quixadá, 

pertencente à Universidade Federal do Ceará. 

 

4.2.  Retirada da amostra  

 

Leme (2015) faz a remoção da vegetação existente na base do talude, em uma área 

de 1.5 metros de largura por 1.5 metros de altura, retirando uma amostra deformada do 

material, no qual foi levado para o laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação da 

Universidade Federal do Ceará (UFC).  

 

4.3.  Ensaios de Caracterização do solo 

 

Após detalhado o procedimento anterior, as amostras foram preparadas para os 

ensaios de caracterização seguindo as recomendações da NBR 6457, sendo neste caso por 

apresentar porcentagem retida na peneira N° 40 menor que 10%, a realização dos ensaios de 

limite de liquidez, limite de plasticidade, massa especifica dos grãos e granulometria, foram 

realizados sem a secagem previa do solo. 

Todos os ensaios deste trabalho foram realizados de acordo a normas brasileiras, cujos 

resultados são apresentados a continuação. 

 

4.3.1. Ensaio Granulométrico  

 

Na Figura 4.1 representa a curva granulométrica obtida para o solo examinado 

para no ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentação que foi realizado seguindo 

as prescrições da norma NBR 7171 (ABNT, 1984) das amostras coletadas. Note-se na figura a 
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distribuição da seguinte forma argila (28%) seguida de silte (10%), areia (59%) e pedregulho 

(3%). 

 

Figura 4.1 – Curva granulométrica para o solo estudado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2. Limites de consistência  

 

Segundo os ensaios de limites de consistência de Atterberg: limite de liquidez 

(LL) baseado na norma NBR 6459 (ABNT, 1984) presentou um resultado de (26%) e o limite 

de plasticidade (LP) baseado na norma NBR 7180 (ABNT, 1984) apresentou um resultado de 

(17%).  

Resultados dos ensaios de consistência do solo são apresentados na tabela N° 4.1 

e figura 4.2: 

 

Tabela 4.1- Ensaios de limites de consistência. 

 LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE PLASTICO 

Nº DE GOLPES 10 17 26 32 - - - - 

CÁPSULA Nº 62 48 61 9 51 62 48 20 

PESO BRUTO ÚMIDO (g) 35,70 31,40 31,09 32,11 16,79 14,65 17,63 22,44 

 PESO BRUTO SECO (g) 30,14 27,71 27,53 28,28 16,33 14,24 17,16 20,95 

 PESO DA CÁPSULA (g) 11,89 14,43 13,69 12,53 13,72 11,90 14,45 12,25 

PESO DA ÁGUA (g) 5,56 3,69 3,56 3,83 0,46 0,41 0,47 1,49 

PESO DO SOLO (g) 18,25 13,28 13,84 15,75 2,61 2,34 2,71 8,70 

UMIDADE (%) 30,5 27,8 25,7 24,3 17,6 17,5 17,3 17,1 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 4.2 – Reta de escoamento para a obtenção do Limite de Liquidez (LL). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.3. Ensaio de densidade real dos grãos  

 

Para a determinação da densidade real dos grãos de solo o ensaio foi feito pelo 

método do picnômetro, segundo a norma DNER-ME 093 (ABNT, 1994), cujos resultados são 

apresentados na tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2- Ensaio de densidade real dos grãos. 

Picnometro N# 19 17 21 

P1 30,65 31,30 29,81 

P2 40,66 41,32 39,83 

P3 88,12 88,02 87,34 

P4 81,95 81,82 81,14 

Gs 2,607 2,623 2,623 

Promedio 2,62 

Temperatura 

de ensaio, º C 
29 

K20 0,9977 

Gs a 20 º C 2,62 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo os resultados dos ensaios, as amostras apresentaram uma densidade real 

dos grãos média de 2,62 g/cm3. 

 

4.3.4. Ensaio de compactação  

 

Com a finalidade de obter a curva de compactação (massa específica aparente 

seca, versus teor de umidade) foi realizado o ensaio de compactação Proctor energia normal 

de acordo à norma NBR 7182 (ABNT, 1986).  
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O material utilizado é proveniente das amostras deformadas coletadas em campo. 

Utilizando o solo preparado conforme descrito no parágrafo 4.2, o solo foi exposto ao ar para 

secagem até a umidade higroscópica, a pré-secagem da amostra influi nas propriedades 

obtidas para o solo, além de dificultar a homogeneização da umidade incorporada (Souza 

Pinto, 2002).  

As amostras foram compactadas no cilindro Proctor (997 cm3) em três camadas. 

Sendo aplicada a energia de compactação normal correspondente a utilização do soquete 

pequeno com aplicação de 26 golpes por camada. Na figura 4.3 se apresentam os resultados 

experimentais e a curva de compactação obtida. Neste ensaio as coordenadas do ponto 

correspondente à umidade ótima são dadas pela densidade seca máxima de 1.84 g/cm3 e o 

teor de unidade gravimétrica de 14.7%. 

 

Figura 4.3 – Ensaio de compactação (26 golpes). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.5. Resumo dos resultados  

 

Finalmente faz a classificação do solo estudado dentro o sistema unificado SUCS 

que deu como resultado um solo SC (areia argilosa) sendo um material de boas características 

para a construção de barragem de terra tradicionais. 

A continuação na tabela 4.3. é apresentada o resumo dos resultados de ensaios de 

caracterização e compactação realizados para o solo estudado no presente trabalho.  
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Tabela 4.3- Resumo de resultados. 

Resultados 

Composição (%) 

Pedregulho 3 

Areia 59 

Silte 10 

Argila 28 

Limites de consistência (%) 

LL 26 

LP 17 

IP 9 

Densidade especifica (g/cm
3
) Gs 2.62 

Classificação 
SUCS SC 

HRB A-2-4 

Ensaio de Compactação 

Normal 

W ótima (%) 14.7 

ϒd  (g/cm3) 1.84 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.4.  Ensaios do papel filtro 

 

A determinação da sucção do solo através da técnica de papel filtro consiste em 

colocar uma amostra de solo em contato com um papel filtro, de calibração conhecida, em um 

ambiente hermeticamente fechado até que o sistema entre em equilíbrio, tendo o cuidado de 

fazer um manuseio das ferramentas utilizadas no ensaio. Para isso durante o presente ensaio 

faz uso de luvas de látex e pinça metálica, para assim evitar qualquer alteração nas 

características do papel que possam causar variações nas umidades obtidas. 

Em todas as técnicas utilizadas para a determinação da sucção é necessário que 

ocorra fluxo de água entre o solo e o sistema de medição. No ensaio de papel filtro o fluxo 

pode ocorrer de duas maneiras: por meio de vapor ou por capilaridade 

 

Figura 4.4 – Tipos de fluxo do solo para o papel filtro. 

 
Fonte: Marinho 1994. 
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4.4.1. Procedimento do ensaio 

 

 O presente ensaio do papel filtro foi realizado para a determinação da curva 

característica do material estudado que foi coletado do corpo da barragem. As amostras 

utilizadas são deformadas e retiradas do próprio maciço, o material foi compactado 

(obedecendo aos valores da compactação para o peso específico seco máximo e umidade 

ótima) em anéis de aço, de diâmetro 50 mm por uma altura de 20 mm.  

Para cada amostra compactada foi feito um processo de umidificação, através da 

exposição, por certo período de tempo, a uma fonte de vapor, conforme é apresentado no 

esquema da Figura 4.5. Este método foi escolhido, a fim de evitar ao máximo a alteração da 

estrutura interna de cada amostra.  

 

Figura 4.5 – Esquema de umidificação das amostras. 

 
Fonte: Leme 2015. 

 

Foi utilizado um anel auxiliar para a colocação do amostrador para proteger o 

contato entre a superfície do solo e o anel, para garantir que não ocorresse perda de material 

que pudesse influenciar no cálculo da umidade. Sendo que o processo de umidificação levou 

alguns minutos, para cada período de tempo, o ganho de umidade foi acompanhado por meio 

de uma balança de precisão de 0,01g.  

Seguida a umidificação, cada amostra passou por um processo de perda de 

umidade por exposição ao ar ambiente, variando aproximadamente em 1% de umidade. 

Tomou-se o cuidado de realizar o controle de perda e ganho de umidade de cada amostra 

também através de uma balança de precisão. 
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Seguido a atingir a umidade desejada, adotando o procedimento padrão descrito 

na norma ASTM D 5298-03 para a realização do ensaio de papel filtro, Leme (2015) indica 

algumas alterações, a partir de observações e adequações a metodologia propostas por 

pesquisadores como Rios (2006) e Marinho (2000).  

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

que o papel filtro seja seco em estufa por, no mínimo, 16 horas antes da sua utilização no 

ensaio. O ensaio foi feito sem a secagem prévia, pois Marinho (1994) afirma que o 

procedimento de secar o papel filtro em estufa pode afetar as características de adsorção do 

mesmo.  

Outra alteração que se faz se refere ao número de papéis filtro utilizado para uma 

mesma amostra e a forma de contato dos mesmos com a amostra de solo. Segundo a norma 

ASTM D 5298-03, para medir a sucção mátrica devem ser colocados em contato com o solo 

três papéis filtro entre duas amostras de solo. A sucção é medida através do papel filtro do 

meio (entre as duas amostras), e os outros dois têm a finalidade de proteger o papel filtro 

central contra a aderência do solo ao mesmo.  

Para o presente trabalho foi utilizado apenas um papel filtro em contato com a 

amostra (Figura 4.6), e um segundo papel filtro colocado sobre o primeiro papel. Para esse 

caso, a sucção mátrica é medida a partir da umidade do segundo papel filtro, e o papel em 

contato com a amostra protegerá o segundo papel de uma possível aderência dos grãos de 

solo, o que poderia alterar os resultados de umidade dos ensaios feitos. 

 

Figura 4.6 – Comparação entre o (a) procedimento sugerido pela Norma ASTM D 

5298-03 e (b) procedimento conforme adotado na pesquisa. 

 
Fonte: Leme 2015. 
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Utilizou-se o papel filtro Whatman n° 42 para o presente trabalho, sendo usado 

imediatamente após a retirada da caixa, no estado seco ao ar. A continuação na Figura 4.7, é 

mostrada os detalhes do procedimento utilizado em relação ao manuseio do papel. 

Para evitar à perda de umidade as amostras e os papéis filtro foram envolvidos 

com papel filme, e em seguida, envolvidas com papel alumínio, aumentando o isolamento do 

conjunto. Seguidamente as amostras foram colocadas dentro de uma caixa de isopor, para 

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

equalização da sucção entre o papel filtro e a amostra de solo. 

 

Figura 4.7 – Colocação dos papéis de filtro. 

 
Fonte: Leme 2015. 

 

Adotou-se um período de equalização entre o papel filtro e as amostras de 7 dias, 

segundo recomendações da Norma ASTM D 5298-03. 

 

4.4.2. Apresentação de resultados do ensaio 

 

As amostras foram desembrulhadas, e o papel filtro foi retirado, no menor tempo 

possível depois do período de equalização, com o auxílio de uma pinça metálica, e colocado 

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

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

Seguidamente a obtenção de umidade do papel filtro, os valores de sucção para 

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

Whatman nº42, obtidas por Chandler et al.(1992), que definem as relações entre umidade e 

sucção, como se indicam a continuação. 

 

Para a umidade do papel filtro “w” > 47%: 

 

𝑆𝑚  𝑘𝑃𝑎 = 10 6,05−2,48 log𝑤  (4.1) 

 
(a) Colocação do primeiro papel filtro 

 
(b) Colocação do segundo papel filtro 
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Para a umidade do papel filtro “w” ≤ 47%: 

 

𝑆𝑚  𝑘𝑃𝑎 = 10 4,84−0,0622 log𝑤  (4.2) 

 

Tendo os valores obtidos dos ensaios feitos, seguida foi traçada uma curva que 

interpola os pontos obtidos. Para esta curva ajustada, foi utilizada a equação proposta por 

Fredlund e Xing (1994). Por meio de uma planilha eletrônica, a curva de retenção foi traçada, 

partindo de um campo de sucção variando de 0 a 200.000 kPa, conforme indica a Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Relação sucção e umidade. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

4.5.  Ensaios de permeabilidade 

 

Os ensaios de condutividade hidráulica saturada no laboratório foram realizados 

com as amostras deformadas, baseados na norma NBR 14545/2000 para ensaios de carga 

variável.  

Para a realização dos ensaios de permeabilidade de carga variável, as amostras 

foram compactadas, nas condições de umidade ótima e peso específico aparente seco máximo 

obtido dos ensaios de compactação. Seguidamente, o corpo de prova (CP) compactado foi 

submetido ao processo de saturação no permeâmetro, durante pelo menos 24h. Depois foi 

realizado o ensaio de permeabilidade, fazendo a variação da carga hidráulica cronometrando a 

contagem de tempo, com repetições do processo por 5 (cinco) vezes.  
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Concluído o ensaio de condutividade hidráulica no laboratório o resultado obtido 

foi de um coeficiente de permeabilidade de 2,6x10-7 m/s para a amostra estudada. Sendo que 

o valor será utilizado nos estudos de percolação, que definirá as condições de fluxo do 

material estudado. 

 

4.6. Ensaio de compressão triaxial 

 

Para a apresentação dos dados do ensaio de compressão triaxial foram utilizados 

os resultados obtidos por Leme (2015), devido à utilização do mesmo material coletado para a 

construção de barragens típicas, sendo que a presente tese de mestrado estuda a características 

do material para a construção de uma barragem hipotética para sua análise numérica. Os 

ensaios triaxiais foram executados para a situação saturada e não saturada em diferentes 

umidades.  

Nas condições de solo saturado, os ensaios foram de tipo adensado e drenado CD. 

E nos ensaios não saturados, foram executados sem controle de sucção, porem houve um 

controle de umidade, de forma a ensaiar as amostras com valores de sucção mais próximos 

possíveis das faixas de valores estabelecidas em função da metodologia escolhida. 

Para a moldagem, de cada corpo de prova Leme (2015) partiu de amostras 

deformadas provenientes do material utilizado no maciço da barragem experimental. Para o 

material do núcleo, adotou-se o grau de compactação de GC=95%. Quanto à umidade de 

compactação, para o núcleo considerou-se a umidade de compactação ótima de 15%. 

A continuação é apresentada as metodologias e resultados dos ensaios realizados. 

 

4.6.1. Ensaios com solo saturado 

 

Na condição saturada foram executados dois ensaios, sendo um para o núcleo da 

barragem e o outro para os espaldares. As tensões confinantes adotadas por Leme (2015) 

foram de 25 kPa, 50 kPa e 100 kPa. 

Para estes ensaios, o solo foi inicialmente saturado por incrementos de 

contrapressão. Sendo que em cada estágio, a pressão confinante e a contrapressão foram 

elevadas de 50 kPa, mantendo-se uma diferença de 10 kPa entre elas a fim de garantir a 

integridade do corpo de prova. Para o parâmetro B de Skempton foi medido entre estágios 

consecutivos e o solo foi considerado saturado para valores de B maior ou igual a 0,85.  

Sendo que em cada condição de moldagem os corpos de prova foram adensados 

até atingirem tensões confinantes efetivas (σ’3) definidas. Terminadas as etapas iniciais de 
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saturação e adensamento, os corpos de prova foram cisalhados com o acompanhamento da 

variação da poro pressão. 

 

4.6.2. Ensaios com solo não saturado 

 

Para a preparação dos ensaios não saturados, cada corpo de prova foi compactado 

com as umidades de 15% para amostra do núcleo. Depois os corpos de prova ser 

compactados, os mesmos foram rapidamente envolvidos por papel filme com o objetivo de 

evitar alteração da umidade. Para garantir que cada corpo de prova estava sendo compactado 

na umidade desejada, era retirado uma amostra do material utilizado na compactação para 

determinação da umidade em estufa. 

Para o estudo com umidades mais baixas, alguns corpos de prova passaram ainda 

por um período de perda de umidade ao ar, com a estimativa do controle da variação da perda 

através de pesagem das amostras numa balança de precisão (0,01g). Atingido o peso com a 

umidade desejada, as amostras eram envolvidos novamente com papel filme e reservados para 

a realização do ensaio de cisalhamento triaxial. 

A continuação é apresentada as características de cada corpo de prova, com a 

sucção estimada em função da umidade média na curva de retenção, como segue nas 

seguintes figuras.  

 

Tabela 4.4- Características dos CPs dos ensaios não saturados 

Corpo de 

Prova 

Tensão 

Confinante 

(kPa) 

Grau de 

compactação 

(%) 

Umidade de 

compactação 

(%) 

Umidade 

inicial do 

ensaio (%) 

Sucção 

estimada (kPa) 

CP-04 25 

95 15% 12% 279 CP-05 50 

CP-06 100 

CP-07 25 

95 15% 10% 603 

CP-08 50 

CP-09 100 

CP-17 50 

CP-18 100 

Fonte: adaptado de Leme (2015). 

 

4.6.3. Apresentação de resultados 

 

Leme (2015) apresenta duas condições de ensaio que são os seguintes: ensaios 

saturados e ensaios não saturados que foram realizados nas amostras do núcleo (GC=95%) 

como se indica a continuação.   
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a) Ensaios Saturados 

 

Para os ensaios no estado saturado se faz uma comparação com os resultados de 

cisalhamento direto para amostras do núcleo (GC=95%) em estado saturado, observa-se 

resultados muito próximos, porem numericamente inferiores, uma vez que no ensaio triaxial 

apresenta uma saturação é mais eficiente como indica na Figura 4.9.  

 

Figura 4.9 – Resultados do ensaio triaxial - cisalhante da amostra saturada – GC 95% 

Núcleo. 

 

Fonte: Leme 2015. 

       

b) Ensaios Não Saturados 

 

Os resultados dos ensaios feitos por Leme (2015) com solo seco ao ar mostram 

que as curvas tensão-deformação apresentaram comportamentos diferentes em função da 

umidade. Sendo que para os solos compactados do núcleo com as umidades iniciais com 

umidades iniciais de w=15%, houve um aumento das tensões desviadoras até a estabilização 

da ordem de 4%, os resultados são indicados na Figura 4.10.: 

 

Figura 4.10 – Tensão x deformação, w = 12% – GC 95% Núcleo. 

 
                             Fonte: Leme 2015. 
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Para os ensaios com umidade de W=10%, se observa que as curvas de tensão x 

deformação mostram picos de resistência para deformações entre 2% e 3,5% para um 

posterior decréscimo com valores que tendem a ser constantes, representados na seguinte 

Figura 4.11.: 

 

Figura 4.11 – Tensão x deformação, w = 10% – GC 95%. 

 
Fonte: Leme 2015. 

 

4.6.4. Determinação do parâmetro 
b
 

 

Na determinação do parâmetro de resistência b foi utilizado o critério de Mohr-

Coulomb estendido segundo por Lu Likos (2004), que relaciona o aumento de resistência de 

um solo não saturado em função da sucção atuante. 

A presente solução consiste em utilizar os resultados dos ensaios não saturados, 

calculando os parâmetros de resistência pela seguinte equação: 

 

𝜎1 − 𝑢 =  𝜎3 − 𝑢   𝑡𝑎𝑛
2 (

𝜋

4
 

𝜙′

2
)  2𝑐1

′ t n (
𝜋

4
 

𝜙′

2
) 

(4.3) 
 

 

Onde: 

𝑐1
′ = 𝑐′+ 𝑢 − 𝑢𝑤  t n𝜙𝑏 

(4.4) 
 

 

 

Com as equações apresentadas anteriormente de dados dos ensaios realizados, 

temos a determinação dos parâmetros de resistência para as amostras coletadas, como se 

indica nas tabelas seguintes. 
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Tabela 4.5- Resumo do ensaio triaxial - Núcleo. 

Umidade 

inicial do 

ensaio (%) 

Sucção 

estimada 

(kPa) 

1 

(kPa) 

3 

(kPa) 
c1'(kPa) '(º) ' médio(º) c'(kPa) b(º) 

12% 290 

25 290.9 

72.1 25.4 

26.6 11.7 12.0 

50 354.1 

100 479.9 

10% 620 

25 534.4 

142.3 27.7 50 617.5 

100 742.9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.7. Analise dos resultados 

 

Para se ter absoluta certeza de que o resultado do ensaio na amostra estudada 

não apresentava um valor incorreto, verificou-se através da literatura os possíveis 

valores dos parâmetros geotécnicos para este tipo de solo. A literatura amostra distintos 

resultados a partir de 1500 ensaios geotécnicos feitos pelo U. S. BUREAL OF 

RECLAMATION. De acordo com estes resultados, identificamos os parâmetros 

geotécnicos para o tipo de solo de areia siltosa (SC). 

Analisando os valores dos parâmetros que foram obtidos, observou-se que o 

ensaio de resistência apresentou um valor muito discrepante em relação aos resultados 

apresentados pelo U. S. BUREAL OF RECLAMATION, com valores médios de coesão 

de 11.7 kPa, e ângulo de atrito de 26,6°. Este resultados podem ser justificados devido a 

própria natureza do solo, granulometria, componentes químicos, mineralogia, gênese,  

etc. 

 

4.8. Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram apresentados os resultados de materiais utilizados na 

investigação experimental e os procedimentos adotados para a execução de cada ensaio. 

Com os resultados destes ensaios foi possível analisar o comportamento mecânico do 

solo na condição não saturada e quantificar a influência da sucção sobre os parâmetros 

de resistência da amostra utilizada. 

Também neste capítulo foram apresentados e discutidos os resultados dos 

ensaios de caracterização, compactação e resistência à compressão triaxial. Os 

resultados dos ensaios de caracterização e compactação obtidos foram a base para a 
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moldagem dos corpos-de-prova utilizados nos ensaios de resistência.  

Um ponto importante a ser observado nos analise de resultados foi a 

interpretação do ensaio do papel filtro que permitiu a determinação da curva 

característica do solo que é característica nos analises sobre solos não saturados. 

Acredita-se que o crescimento do ângulo de atrito e os elevados valores obtidos são o 

resultado da exposição a condições não saturadas apresentadas pelos corpos-de-prova.  
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5. ESTUDO DE CASO DE UMA BARRAGEM HIPOTÉTICA SUBMETIDA A 

REBAIXAMENTO RÁPIDO 

 

No presente capítulo será avaliada a estabilidade de talude de montante, para a 

hipótese de rebaixamento rápido, utilizando para isto diferentes configurações 

geométricas de seções tipos para uma barragem de terra homogênea hipotética, e para 

diferentes tipos de solo comumente utilizados em obras do gênero.  

O objetivo principal destas análises é de verificar a variação da estabilidade do 

talude de montante, tendo como base não somente tipo de solo empregando na obra, mas 

também variando o nível de tensões da barragem por meio de seções de diferentes 

alturas.  

As análises numéricas foram feitas através do software SEEP/W para 

modelagem de fluxo, as análises de estabilidade de taludes no software SLOPE/W 

GeoStudio 2007 da Geo-slope International Ltd.  

 

5.1. Descrição da barragem hipotética estudada 

 

Nesta seção se dará uma descrição das secções hipotéticas a serem analisadas no 

trabalho, as distintas alturas e taludes para cada tipo de solo estudado, também se da ênfase 

nos parâmetros geotécnicos do solo estudado além dos parâmetros de distintos tipos de solos 

pegados da literatura para sua aplicação. 

As propriedades hidráulicas serão uma estimativa do programa SEEP/W para um 

calculo da permeabilidade através da curva característica e dos coeficientes de 

permeabilidade por meio da equação proposta por Fredlund et. al. (1994). 

 

5.1.1. Secções hipotéticas usadas nas analises  

 

O trabalho consistiu em estudar o fluxo e a estabilidade do talude de montante 

para distintas seções típicas de barragens de terra. A primeira seção típica hipotética 

pode-se ver na Figura 5.1, é uma barragem de terra homogênea para um tipo de solo de 

areia argilosa (SC), com um filtro vertical, com altura inicial 10 metros, inclinação do 

talude de montante inicial foi de 2,5H: 1,0V com inclinação do talude de jusante 

constante para todas as simulações de 2,0H: 1,0V, largura do coroamento de 5 metros, 

espessura do rip-rap de 1 metro e fundação a uma profundidade de 3 metros.  
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Figura 5.1 – Seção típica barragem homogênea: H =10 m, Talude Montante 

2,5H: 1V, Talude Jusante 2H: 1V.

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir desta configuração inicial de altura e tipo de solo, a inclinação do 

talude de montante foi alterada, interativamente, para os taludes: 2,5H: 1V; 2,3H: 1V; 

2,1H: 1V; 1,9H: 1V; 1,7H: 1V; 1,5H: 1V; 1,3H: 1V e 1,1H: 1V. Em cada configuração, 

foram feitos estudos de fluxo transiente de rebaixamento e estudos de estabilidade para o 

talude de montante. 

A altura da barragem também foi alterada neste processo, avaliando o 

comportamento da obra para alturas variando a cada 5 metros, para a altura inicial de 10 

metros até a altura máxima de 50 metros. Para cada altura analisada, o processo 

interativo de alterar a inclinação do talude de montante era repetido, avaliando a 

evolução da estabilidade e o comportamento hidráulico para cada nível.  

A fim de avaliar o comportamento da obra para diferentes tipos de materiais 

que são possíveis de empregar em barragens de terra, no qual apresentam resistências e 

permeabilidades distintas, todo este processo interativo de variação de altura e inclinação 

dos taludes foi repetido para outras classificações de solos como: SM; SC-SM; CL; ML; 

CL-ML e MH. 

 

5.1.2. Parâmetros geotécnicos dos materiais 

 

Para a realização das análises, como foi supracitado, considerou-se distintos 

parâmetros geotécnicos. O primeiro conjunto de simulações se utilizou solo do tipo areia 

argilosa “SC”, adotando-se dados reais provenientes do maciço da barragem 

experimental, localizada na Fazenda Experimental Lavoura Seca, no município de 

Quixadá, pertencente à Universidade Federal do Ceará apresentados por Leme (2015), 

cujos resultados se amostra na tabela 5.1. 
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Avaliou-se os principais parâmetros que continham informações pertinentes 

para o desenvolvimento desta pesquisa, tais como: granulometria, limites de consistência, 

compactação, permeabilidade, resistência do solo obtida dos ensaios de cisalhamento 

direto saturado e não saturado, além disso, se realizou o ensaio de papel filtro para a 

obtenção da sucção mátrica e a obtenção da curva característica dos materiais.  

 

Tabela 5.1- Núcleo Propriedades dos materiais geotécnicos. 

Resultados 

Composição (%) 

Pedregulho 3 

Areia 59 

Silte 10 

Argila 28 

Limites de consistência (%) 

LL 26 

LP 17 

IP 9 

Densidade especifica (g/cm
3
) Gs 2.62 

Classificação 
SUCS SC 

HRB A-2-4 

Ensaio de Compactação 

Normal 

W ótima (%) 14.7 

ϒd  (g/cm3) 1.84 

Permeabilidade (m/s) k 2,6x10-7 

Coesão (kPa) c' 11,7 

Ângulo de atrito (°) ' 26,6 

Ângulo (°) 
b 12,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para os estudos para os demais tipos de solos, devido à falta de dados reais, 

foram adotados valores provenientes da literatura, mostrados na tabela 5.2 que indica os 

resultados de compactação, permeabilidade e resistência, dos valores obtidos a partir de 

1500 ensaios geotécnicos feitos e apresentados pelo U. S. BUREAL OF 

RECLAMATION. De acordo com estes resultados, se identificou oito distintos tipos de 

solos para ser analisados em distintas simulações com variação nas seções e taludes.  
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Tabela 5.2- Resultados de 1500 ensaios realizados pelo U. S. BUREAL OF 

RECLAMATION.

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a determinação do parâmetro de resistência 
b
 se adotou como um valor médio 

de ' /2 como é sugerido por  Kranh (2004). 

 

5.1.3. Propriedades hidráulicas dos materiais 

 

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

característica e dos coeficientes de permeabilidade por meio da equação proposta por 

Fredlund et. al. (1994). 

Sendo desta forma, apresentada na Figura 5.2 a função de permeabilidade, que 

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

permeabilidade foi estimada por meio da curva característica e pelo coeficiente 

k=2,6x10-6m/s, adotando-se um intervalo de sucção de 0 à 10000 kPa. 

Na função apresentada na Figura 5.2, pode-se observar que para altos valores de 

sucção o coeficiente de permeabilidade reduz significativamente por conta da presença de ar 

entre os vazios do solo. 

 

 

g   h (% ) w
Coeficiente de 

Permeabilidade (m/dia)
C' (kPa) C' sat(kPa) 

GM >18,2 <14,5 >20,84 >2,59E-04 (x) (x) >33,8

GC >18,4 <14,7 >21,10 >2,59E-04 (x) (x) >31,0

SW 19.0 ± 0,8 13,3 ± 2,5 21.53 ± 0,82 * 40 ± 4,0 (x) 38,6 ± 1,2

SP 17,6 ± 0,3 12,4 ± 1,0 22,03 ± 0,30 >1,30E-02 23 ± 6,0 (x) 36,5 ± 1,2

SM 18,2 ± 0,2 14,5 ± 0,4 20,80 ± 0,20 6,48E-03 ± 4,15E-03 52 ± 6,0 20 ± 7,0 33,8 ± 1,2

SM-SC 19.0 ± 0,2 12,8 ± 0,5 21.40 ± 0,20 6,91E-04 ± 5,18E-04 51 ± 2,0 14 ± 6,0 33,4 ± 4,0

SC 18,4 ± 0,2 14,7 ± 0,4 21,10 ± 0,20 2,59E-04 ± 1,73E-04 76 ± 2,0 11 ± 6,0 31,0 ± 4,0

ML 16,5 ± 0,2 19,2 ± 0,7 19,70 ± 0,20 5,10E-04 ± 1,73E-05 68 ± 1,0 09 ± (x) 31,8 ± 2,3

ML-CL 17,4 ± 0,3 16,8 ± 0,7 20,30 ± 0,30 1,12E-04 ± 6,05E-05 64 ± 2,0 22 ± (x) 31,8 ± 3,4

CL 17,3 ± 0,2 17,3 ± 0,3 20,30 ± 0,20 6,91E-05 ± 2,59E-05 88 ± 1,0 13 ± 2,0 28,4 ± 2,3

MH 13,1 ± 0,6 36,3 ± 3,2 17,90 ± 0,62 1,38E-04 ± 8,64E-05 36,3 ± 3,2 20 ± 9,0 25,2 ± 2,9

CH 15,0 ± 0,3 25,5 ± 1,2 18,80 ± 0,30 4,32E-05 ± 4,32E-05 25,5 ± 1,2 11 ± 6,0 19,3 ± 5,1

(x) (x) >38,3

GP >17,6 <12,4 >19,78 5,53E+07 ± 2,94E+07 (x) (x) >36,5

GW >19,0 <13,3 >21,53 2,33E+07  ± 1,12E+07

Propriedades Medias dos Solos

Classificação do 

solo  USC

Resistência ao cisalhamentoCompactação - Proctor
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Figura 5.2 – Função da permeabilidade pela sucção para o solo compactado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação aos demais materiais presentes no maciço da barragem, como o dreno 

vertical, o rip-rap não houve a necessidade de se estimar as funções de permeabilidade para 

estes materiais, pois os mesmos constituem elementos de drenagem interna que estão 

submetidos a valores de sucção muito baixos. Desta forma, os coeficientes de 

permeabilidade foram considerados constantes nestes materiais.  

O solo compactado foi considerado anisotrópico, com um coeficiente de 

permeabilidade na direção horizontal igual a 9 (nove) vezes o coeficiente de 

permeabilidade na direção vertical. Já os demais materiais foram considerados 

isotrópicos. A Tabela 5.3 apresenta um resumo das propriedades hidráulicas dos materiais 

utilizados. 

Tabela 5.3- Propriedades hidráulicas dos materiais 

Solo Kv (m/s) Kv/ Kx 
Função de 

Permeabilidade 

Solo Compactado SM 7.5x10
-8

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Solo Compactado SM-SC 8.0x10
-9

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Solo Compactado SC 2.6x10
-7

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Solo Compactado ML 5.9x10
-9

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Solo Compactado ML-CL 1.3x10
-9

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Solo Compactado CL 8.0x10
-10

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Solo Compactado MH 1.6x10
-9

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Solo Compactado CH 5.0x10
-10

 0.11 Anisotrópico Não Linear 

Dreno vertical 1.0x10
-5

 1.00 Isotrópico Linear 

Dreno horizontal 1.0x10
-5

 1.00 Isotrópico Linear 

Rip-Rap 1.0x10
-3

 1.00 Isotrópico Linear 
Fonte: Elaboração própria. 
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 As propriedades hidráulicas dos drenos e rip-rap foram considerados 

constantes e para os demais solos, estimou-se a função permeabilidade a partir da 

permeabilidade do solo e de uma porosidade média de 0.4 

 

5.2. Análises de fluxo – plataforma SEEP/W 2007 

 

5.2.1. Descrição da malha de Elementos Finitos. 

 

A seção da Barragem hipotética estudada foi discretizada em uma malha de 

2249 Elementos Finitos, que foram gerados automaticamente pelo programa SEEP/W e 

distribuídos uniformemente em sete regiões. Devido à pouca simplicidade da seção para 

se definir as regiões em que a malha de elementos finitos seria gerada, a malha foi 

definida com elementos triangulares de seis nós.  

Figura 5.3 – Malha de Elementos Finitos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2.2. Condições de contorno 

 

As condições de contorno adotadas nas análises de fluxo transiente são 

referentes às variações de carga hidráulica no reservatório que ocorrem durante o 

esvaziamento do reservatório. 

 

5.2.3. Condição inicial das Poropressões 

 

Durante a realização das análises de fluxo sob o regime transiente foi 

necessário se determinar a condição inicial do problema. A condição inicial é importante 

porque pode ter influência significativa na solução, principalmente no início da 

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

reservatório cheio. Na Figura 5.4 é apresentada a distribuição da poropressão na seção da 

barragem Hipotética ao final da construção. 

Figura 5.4 – Condição inicial de poropressões. 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

A condição inicial apresentada na Figura 5.3 mostra que o maciço apresenta 

apenas um campo de pressões negativas de poropressão que são distribuídos de forma 

linear. É importantes destacar que a condição inicial apresentada na Figura 5.3 não 

representa de fato a verdadeira distribuição de poropressões no final de construção, 

contudo a alternativa foi adotada devido as dificuldades de se determinar a distribuição 

das poropressões e também por recomendações apresentadas por Krahn (2004).  

 

5.2.4. Simulações Transientes durante o esvaziamento do reservatório 

 

As simulações transientes bi-dimensionais consideram que o avanço da linha 

freática se da numa velocidade de 15 cm/dia como indica (BUREAU Of 

RECLAMATION 2002) para casos de rebaixamento rápido além de isso foram realizadas 

para um período de tempo de 180 dias de operação da Barragem Hipotética no primer 

caso do solo estudado SC (areia argilosa). Para uma melhor observação dos resultados, 

principalmente com relação à influência do rebaixamento rápido, a modelagem foi feita 

com 180 estágios que representam os 180 dias de simulação que foram atendidos ate uma 

altura de barragem de 30 metros. Desta maneira, foram verificadas as alterações das 

poropressão dia a dia e avaliando os impactos do fenômeno de rebaixamento rápido na 

sucção presente no maciço seguidamente tiveram-se estágios de 240 dias na altura de 35 

metros, 260 dias na altura de 40 metros, 290 dias na altura de 45 metros e 330 dias na 

altura de 50 metros. Para distintos solos analisados serão feitas as mesmas analises com 

os mesmos estágios estudados. 
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A seguir, são apresentados os resultados das análises de fluxo transientes para 

distintos período analisado da barragem de 50 metros de altura com talude de montante 

2,5H :1V e talude de jusante 2H :1V para o tipo de solo SC (areia argilosa), mostrando o 

comportamento da linha freática a cada 30 dias. 

Figura 5.5 – Esvaziamento da barragem dia 1. 

   
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.6 – Esvaziamento da barragem dia 30. 

   
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.7 – Esvaziamento da barragem dia 60. 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.8 – Esvaziamento da barragem dia 90. 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5.9 – Esvaziamento da barragem dia 120. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.10 – Esvaziamento da barragem dia 150. 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.11 – Esvaziamento da barragem dia 180. 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.12 – Esvaziamento da barragem dia 180. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5.13 – Esvaziamento da barragem dia 210. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.14 – Esvaziamento da barragem dia 240. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.15 – Esvaziamento da barragem dia 270. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.16 – Esvaziamento da barragem dia 300. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5.17 – Esvaziamento da barragem dia 330. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Nas simulações realizadas, é possível observar o descenso da linha freática 

e da região de saturação. Os resultados mostram certo atraso do avanço da linha freática 

em relação ao nível do açude, sendo isto explicado devido a decorrência da baixa 

permeabilidade do maciço. É importante destacar que o avanço da linha freática 

influenciará na estabilidade da barragem, no qual será mostrado nos estudos de 

estabilidades de taludes. 

Também se pode observar nas simulações transientes que à medida que o 

fluxo pela barragem preenche os vazios dos solos o maciço terá um acompanhamento da 

dissipação das poropressões que não irão acorde com o descenso da linha freática sendo 

este o fenômeno de rebaixamento rápido que apresente a estrutura ocasionando 

instabilidade num certo ponto onde a barragem atingira o equilíbrio, para os demais tipos 

de solos analisados foram realizados simulações transientes da mesma forma 

apresentando similar fenômeno nas suas estrutras. 

 

5.3. Análise de estabilidade de taludes – plataforma SLOPE/W 2007 

5.4.1 Descrição das análises 

 

O método utilizado para a análise de estabilidades de taludes foi o método de 

Morgenstern-Price (1965), consagrado no meio técnico. O método selecionado é 

considerado com excelente precisão, onde o cálculo é baseado no equilíbrio limite de 

superfícies de ruptura com equilíbrio de momentos e de forças (GeoSlope, 2007). Para a 

pesquisa do centro e raio da Superfície potencial de ruptura – SPR, devido a grande 

quantidade de analises a serem realizadas, selecionou-se o modo automático. Na figura 

5.11, é apresentada a linha de poropressão de água obtida pelo programa SEEP/W e usada 

como condição de entrada no SLOPE/W para o cálculo da estabilidade. 
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Figura 5.18 – Centro de analises automático dia 1. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

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

simulações foram realizadas pelo método tradicional em que se considera apenas 

poropressões positivas na região abaixo da linha freática e considerando-se a influência 

dos solos não saturado na resistência. 

5.4.2 Analise de estabilidade durante o esvaziamento do reservatório 

 

As seguintes análises de estabilidades foram feitas a partir dos resultados das 

análises transientes de esvaziamento para os 330 dias de analise proposto. As análises 

durante o esvaziamento foram realizadas no talude de montante, por ser o talude de maior 

probabilidade de deslizamento quando ocorrer o fenômeno de rebaixamento rápido. Os 

resultados a serem apresentados neste item consideram no modelo do cálculo de 

estabilidade a influência da sucção nas resistências dos materiais.  

As Figuras 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 e 

5.30 apresentam os fatores de segurança no início do esvaziamento e depois cada 30 dias 

mostrando simulações (t = 330 dias), ate o final do esvaziamento para o tipo de solo SC 

(areia argilosa) para uma altura 50 metros, talude de montante 2,5H :1V e talude de 

jusante 2H :1V, sendo que para os demais tipos de solo serão analisadas da mesma forma 

como é apresentado a continuação. 
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Figura 5.19 – Análise de estabilidade no início do esvaziamento (dia 1). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.20 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 30). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.21 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 60). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.22 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 90). 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5.23 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 120).

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.24 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 150).

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5.25 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 180).

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5.26 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 210). 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 5.27 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 240). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5.28 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 270). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5.29 – Análise de estabilidade no esvaziamento (dia 300). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5.30 – Análise de estabilidade no final do esvaziamento (dia 330). 

 

Fonte: Elaboração própria 
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As simulações de estabilidade mostram que, em relação aos resultados 

apresentados nas figuras anteriores, acontece uma redução do fator de segurança a 

medida que transcorre os dias ate atingir um fator de segurança mínimo no maciço para 

depois ter um incremento neste valor ate o final dos estágios. Isto ocorre devido à 

influência da sucção presente no talude de montante, pois o solo mais superficial está 

submetido a níveis de sucção mais elevados que tende a aumentar a resistência com a 

dissipação das poropressoes no maciço. 

 

5.4. Analises e interpretação de resultados de estabilidade sob regime transiente 

 

As analise foram feitas de duas maneiras, análise de fluxo transiente e analise 

de estabilidade de talude que foram indicados nos itens anteriores. A continuação se 

apresenta na Figura 5.31 um exemplo das distintas analises feita no trabalho, trate-se da 

seção de altura 50 metros com talude de montante 2,5H :1V e talude de jusante 2H :1V 

para o tipo de solo SC (areia argilosa) sendo que o valor mínimo de fator segurança para 

este caso é de FS=1,329 indicando que para esta seção o maciço não apresenta problema 

com a estabilidade, também se indica na Tabela 5.4 os distintos resultados de valores 

mínimos de Fator de Segurança para cada seção  simuladas com alturas a cada 5 metros e 

com variação de taludes cada 0,2 com a horizontal.  

 

Figura 5.31 – Análise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,329 

(dia 282). 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 5.4- Resultados analisados de valores mínimos de Fator de Segurança 

para cada seção no tipo de solo SC. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A determinação dos fatores de segurança para os taludes e alturas da 

barragem, sob regime transiente de esvaziamento rápido foram repetidos para os solos 

SM; SM-SC; ML; ML-CL; CL e MH.  Sendo que para cada altura da barragem e cada 

inclinação do talude foram feitas simulações transientes de rebaixamento rápido e 

posteriormente analises de estabilidade, para finalmente determinar o FS de menor valor 

para cada seção, como apresentado similarmente na tabela 5.4. Os analises e tabelas de 

resultados dos distintos tipos de solos apresentados neste trabalho são mostradas na parte 

de anexos.  

As analises mostraram uma importante variação do Fator de Segurança à 

medida que foi incrementando a altura da barragem hipotética e reduzindo o talude de 

montante, este aspecto se observa em todos os tipos de solos analisados. Sendo que o 

comportamento do fator de segurança ao longo do tempo nos períodos analisados sofre 

distintas alterações ate atingir um ponto de equilíbrio quando ocorrer a dissipação das 

poropressões no maciço de montante, verifica-se o quanto a alteração da poropressão no 

talude de montante não acompanha a descida do nível freático sendo neste caso 

verificado o fenômeno de rebaixamento rápido que pode provocar instabilidade dos 

taludes. Desta forma, é possível concluir que a consideração dos efeitos da sucção na 

resistência dos materiais propicia resultados mais condizentes com a realidade com a 

variação do coeficiente de segurança ao longo do tempo. 

Para uma melhor interpretação das análises de estabilidades da Barragem 

Hipotética estudada se apresentam na Figura 5.20 e a tabela 5.5 que contem os valores 

extremos de inclinação mínima dos taludes para cada tipo de solo com distintas alturas 

analisadas para a condição crítica de estabilidade FS=1,10. 

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.650 1.579 1.514 1.439 1.357 1.330 1.228 1.150

15 1.558 1.489 1.407 1.331 1.249 1.172 1.079 0.996

20 1.495 1.414 1.338 1.262 1.183 1.097 1.023 0.925

25 1.449 1.371 1.294 1.211 1.141 1.049 0.970 0.874

30 1.414 1.333 1.258 1.179 1.094 1.014 0.934 0.841

35 1.388 1.310 1.237 1.149 1.076 0.994 0.902 0.817

40 1.366 1.289 1.209 1.133 1.048 0.968 0.880 0.800

45 1.349 1.272 1.190 1.112 1.033 0.949 0.863 0.771

50 1.329 1.256 1.176 1.095 1.017 0.937 0.845 0.759

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                                    3.   TIPO DE SOLO: SC

TALUDE DE MONTANTE
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Na tabela 5.5 se observa distintos valores de inclinações mínimas para cada 

tipo de solo, sendo que a maiores alturas os valores vão tomando valores mais 

conservadores segundo as características geotécnicas de cada tipo de solo, considerando 

que a metodologia de análise de estabilidade baseada na mecânica dos solos não 

saturados apresenta resultados menos conservadores que a metodologia tradicional.  

 

Tabela 5.5- Inclinações Mínimas com variação de altura para cada tipo de solo. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5.32 – Inclinação mínima do talude de montante para cada altura e tipo de solo. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Destaque-se que as distintas metodologias de pré-dimensionamento de 

barragens de terra usualmente utilizadas na engenharia são extremamente simplificadoras 

10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

15 1.34 1.10 1.10 1.30 1.24 1.10 1.10

20 1.51 1.10 1.10 1.45 1.36 1.10 1.30

25 1.60 1.15 1.20 1.56 1.45 1.14 1.46

30 1.71 1.13 1.27 1.65 1.51 1.19 1.59

35 1.77 1.13 1.34 1.70 1.54 1.21 1.68

40 1.82 1.22 1.37 1.75 1.58 1.33 1.78

45 1.87 1.26 1.39 1.78 1.62 1.37 1.83

50 1.91 1.30 1.42 1.82 1.63 1.41 1.89

ALTURA DA 

BARRAGEM

INCLINAÇÕES MÍNIMAS DOS TALUDES PARA CADA CLASSIFICAÇÃO DE SOLO

SC SM SC-SM CL ML CL-ML MH
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em definir a inclinação do talude baseadas no tipo de solo, sem considerar o nível de 

tensões envolvidas. 

As analise também mostraram a divergência de valores sugeridos na literatura 

e taludes mínimos calculados no presente estudo que podem indicar um grande 

conservadorismo nas atuais metodologias de pré-dimensionamento, chegando a 

conclusão que se deve reavaliar os distintos critérios de dimensionamento considerando a 

variação do nível de tensões da obra. 
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6. CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

No presente trabalho foi apresentado um estudo envolvendo uma série de 

resultados de ensaios de laboratório, como caracterização, parâmetros hidráulicos e os 

parâmetros de resistência dos solos apresentados em Leme (2015), que servirem como 

base para a realização de numerosas simulações de fluxo e estabilidade. Sendo as 

principais conclusões, a partir dos resultados avaliados neste trabalho, as seguintes: 

 

6.1. Conclusões 

 

O uso de modelagem numérica permitiu estimar inclinações de taludes menos 

conservadores e mais econômicos do que as aplicadas na pratica. 

Nas simulações de fluxo realizadas durante o período de esvaziamento da 

Barragem Hipotética, foi possível determinar do avanço da região de saturação, bem 

como o desenvolvimento das poropressões ao longo do período simulado.  

As análises de estabilidade referentes ao período de esvaziamento mostraram 

que ocorre a diminuição do fator de segurança à medida que se incrementa a altura da 

seção e a variação do talude de montante, conforme o esvaziamento do reservatório, nesta 

situação se apresenta mudanças significativas à medida que ocorre as alterações das 

poropressões provocadas pelo regime transiente de fluxo. 

Foi verificado que os valores críticos de estabilidade foram identificados para 

talude de menor inclinação que usualmente aplicado na prática, podendo isso ser devido a 

influência da sucção presente no maciço, proporcionando o aumento da resistência do 

solo, Constatando a importância do emprego dos conceitos da mecânica dos solos não 

saturados nos estudos de estabilidade de taludes de barragens de terra, pois os resultados 

mais precisos e menos conservadores da metodologia podem servir de base para definir 

projetos mais econômicos. 

Um fator importante que se pode concluir é que as distintas metodologias de 

pré-dimensionamento de barragens de terra usualmente utilizadas na engenharia 

geotécnica são extremamente simplificadoras em definir uma inclinação do talude 

baseadas no tipo de solo, pois verificou-se que o nível de tensão que a barragem pode 

estar sujeita pode gerar uma grande influência no dimensionamento do talude.  

Foi possível constatar distintas divergências nos valores sugeridos na 

literatura e os taludes mínimos calculados que podem indicar um grande 
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conservadorismo nas atuais metodologias de pré-dimensionamento, onde se devem 

reavaliar os distintos critérios de dimensionamento considerando a variação do nível de 

tensões da obra. 

 

6.2. Sugestões para pesquisas futuras  

 

Além das conclusões obtidas no presente trabalho, restam ainda algumas 

investigações a ser realizadas, para permitir a plena consolidação dos avanços obtidos por 

este trabalho. A continuação é apresentada as seguintes sugestões para as pesquisas 

futuras: 

 Realizar ensaios para determinação da curva de retenção dos demais 

solos usualmente utilizados na construção de barragens de terra no 

nordeste do Brasil.  

 Realizar ensaios de laboratório para determinação da resistência ao 

cisalhamento dos solos com o controle da sucção. 

 Avalizar os analises numéricos com base nos ensaios futuros.   
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ANEXO A – RESULTADOS DAS ANÁLISES TRANSIENTES PELO SLOPE/W 2007 

 

Figura A.1 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,893 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela A.1 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo SM. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura A.2 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,793 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela A.2 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo SM-SC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.893 1.826 1.753 1.677 1.608 1.492 1.238 1.131

15 1.817 1.744 1.662 1.577 1.506 1.426 1.296 1.123

20 1.770 1.686 1.600 1.518 1.436 1.353 1.284 1.098

25 1.741 1.654 1.568 1.481 1.401 1.306 1.219 1.079

30 1.715 1.630 1.539 1.455 1.367 1.283 1.182 1.070

35 1.692 1.608 1.521 1.433 1.339 1.248 1.163 1.088

40 1.669 1.589 1.505 1.420 1.327 1.233 1.129 1.062

45 1.648 1.572 1.490 1.399 1.311 1.219 1.120 1.023

50 1.633 1.556 1.477 1.390 1.301 1.205 1.098 1.019

TALUDE DE MONTANTE

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                                  1.   TIPO DE SOLO: SM

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.793 1.719 1.659 1.578 1.501 1.433 1.238 1.150

15 1.721 1.648 1.568 1.490 1.414 1.329 1.236 1.123

20 1.678 1.596 1.516 1.433 1.354 1.266 1.193 1.098

25 1.654 1.567 1.483 1.400 1.315 1.236 1.146 1.056

30 1.641 1.551 1.458 1.382 1.287 1.211 1.113 1.044

35 1.624 1.539 1.445 1.357 1.268 1.179 1.082 0.988

40 1.611 1.527 1.437 1.527 1.260 1.163 1.067 0.965

45 1.601 1.515 1.427 1.327 1.240 1.142 1.065 0.943

50 1.591 1.508 1.418 1.320 1.223 1.138 1.038 0.938

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                             2.   TIPO DE SOLO: SM-SC

TALUDE DE MONTANTE
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Figura A.3 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,650 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela A.3 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo SC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura A.4 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,684 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela A.4 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo ML. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.650 1.579 1.514 1.439 1.357 1.330 1.228 1.150

15 1.558 1.489 1.407 1.331 1.249 1.172 1.079 0.996

20 1.495 1.414 1.338 1.262 1.183 1.097 1.023 0.925

25 1.449 1.371 1.294 1.211 1.141 1.049 0.970 0.874

30 1.414 1.333 1.258 1.179 1.094 1.014 0.934 0.841

35 1.388 1.310 1.237 1.149 1.076 0.994 0.902 0.817

40 1.366 1.289 1.209 1.133 1.048 0.968 0.880 0.800

45 1.349 1.272 1.190 1.112 1.033 0.949 0.863 0.771

50 1.329 1.256 1.176 1.095 1.017 0.937 0.845 0.759

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                                    3.   TIPO DE SOLO: SC

TALUDE DE MONTANTE

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.684 1.610 1.549 1.469 1.386 1.305 1.228 1.150

15 1.617 1.541 1.464 1.383 1.292 1.208 1.124 1.039

20 1.576 1.498 1.409 1.326 1.248 1.158 1.073 0.975

25 1.550 1.464 1.379 1.293 1.212 1.119 1.038 0.934

30 1.529 1.443 1.360 1.271 1.183 1.094 1.002 0.899

35 1.514 1.428 1.344 1.255 1.164 1.083 0.979 0.914

40 1.501 1.417 1.331 1.248 1.152 1.063 0.964 0.867

45 1.490 1.405 1.317 1.233 1.141 1.044 0.959 0.853

50 1.481 1.395 1.307 1.226 1.134 1.037 0.943 0.850

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                                    4.   TIPO DE SOLO: ML

TALUDE DE MONTANTE
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Figura A.5 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,882. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela A.5 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo ML-CL. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura A.6 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,664 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela A.6 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo ML-CL. 

 
Fonte: Elaboração própria 

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.882 1.811 1.749 1.664 1.538 1.496 1.238 1.124

15 1.779 1.708 1.630 1.549 1.480 1.402 1.296 1.123

20 1.718 1.634 1.558 1.479 1.398 1.325 1.249 1.098

25 1.676 1.592 1.512 1.433 1.352 1.270 1.180 1.079

30 1.647 1.563 1.480 1.396 1.309 1.237 1.140 1.070

35 1.623 1.540 1.454 1.371 1.285 1.199 1.165 1.028

40 1.606 1.523 1.433 1.348 1.265 1.184 1.085 0.995

45 1.589 1.509 1.418 1.328 1.244 1.154 1.073 0.981

50 1.577 1.490 1.405 1.314 1.225 1.142 1.048 0.959

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                            5.   TIPO DE SOLO: ML-CL

TALUDE DE MONTANTE

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.664 1.589 1.531 1.470 1.370 1.301 1.218 1.124

15 1.571 1.501 1.425 1.345 1.261 1.186 1.104 1.008

20 1.522 1.442 1.357 1.279 1.202 1.117 1.042 0.950

25 1.479 1.404 1.320 1.233 1.159 1.072 0.990 0.896

30 1.448 1.367 1.287 1.206 1.122 1.039 0.960 0.867

35 1.430 1.347 1.269 1.182 1.099 1.022 0.920 0.841

40 1.409 1.326 1.244 1.162 1.078 0.999 0.906 0.819

45 1.396 1.312 1.230 1.147 1.067 0.979 0.891 0.802

50 1.383 1.298 1.217 1.131 1.053 0.968 0.881 0.788

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                                     6.   TIPO DE SOLO: CL

TALUDE DE MONTANTE
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Figura A.7 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,791. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela A.7 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo MH. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura A.8 – Analise de estabilidade do esvaziamento, Fator de Segurança Mínimo = 1,384. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela A.8 – Resultados analisados de Fator de Segurança tipo de solo CH. 

 
Fonte: Elaboração própria 

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.791 1.716 1.658 1.579 1.501 1.449 1.249 1.124

15 1.648 1.579 1.504 1.427 1.365 1.284 1.185 1.156

20 1.564 1.484 1.409 1.337 1.258 1.176 1.099 1.018

25 1.498 1.422 1.346 1.263 1.191 1.115 1.041 0.960

30 1.446 1.373 1.297 1.219 1.139 1.067 0.991 0.902

35 1.408 1.336 1.258 1.179 1.107 1.025 0.948 0.870

40 1.379 1.302 1.230 1.150 1.071 1.000 0.916 0.846

45 1.357 1.278 1.203 1.127 1.051 0.979 0.894 0.817

50 1.334 1.254 1.181 1.104 1.031 0.964 0.877 0.797

TALUDE DE MONTANTE

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                                  7.   TIPO DE SOLO: MH

ALTURA DA 

BARRAGEM
2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1

10 1.384 1.317 1.260 1.187 1.109 1.054 0.996 0.923

15 1.248 1.182 1.116 1.048 0.984 0.916 0.844 0.772

20 1.169 1.095 1.031 0.971 0.904 0.842 0.781 0.704

25 1.101 1.041 0.978 0.912 0.850 0.793 0.725 0.656

30 1.056 0.997 0.938 0.879 0.818 0.755 0.691 0.627

35 1.025 0.966 0.908 0.846 0.794 0.727 0.667 0.603

40 0.999 0.943 0.884 0.826 0.757 0.708 0.644 0.583

45 0.978 0.922 0.864 0.808 0.748 0.690 0.628 0.524

50 0.964 0.907 0.851 0.792 0.731 0.683 0.612 0.558

FATOR DE SEGURANÇA MÍNIMO                                                                    8.   TIPO DE SOLO: CH

TALUDE DE MONTANTE


