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RESUMO 

 

De acordo com Cruz (2004), barragens são estruturas destinadas à retenção e à acumulação de 

água, sendo que a arte de projetar uma barragem está ligada a habilidade de controlar o fluxo 

pelo conjunto barragem-fundação. Silva (2016) também relata que, caso o controle do fluxo por 

um barramento não ocorra de maneira correta, isso pode implicar na saturação do aterro 

compactado, permitindo que o maciço fique sujeito a elevados valores de poropressão, podendo 

ainda implicar na redução de resistência ao cisalhamento do solo e levar a estrutura à ruptura. 

Diante da importância da drenagem interna, diversas soluções de filtros foram propostas, como 

por exemplo o filtro vertical (chaminé) proposto por Terzaghi ou mesmo a solução de dreno 

inclinado misto proposto por Mello (1975), que apresenta melhorias quando para barragens 

com fundações permeáveis e maior eficiência na dissipação de poropressões durante o 

esvaziamento. Apesar do filtro do tipo inclinado apresenta maior eficiência em relação ao filtro 

vertical, estes não são comumente implementados pelos projetistas, provavelmente devido a 

maior dificuldade de implementação deste tipo de projeto. Dessa forma, o presente trabalho 

buscou investigar as condições de segurança e de fluxo de uma barragem de terra com filtro 

inclinado, utilizando como estudo de caso a Barragem Aracoiaba. Para isto, foram obtidos junto 

a COGERH dados de instrumentação da barragem em estudo para a geração de um modelo 

numérico, utilizando o software GeoStudio 2019. Nesta etapa da modelagem, com a finalidade 

de obter um modelo numérico responsivo em comparação ao modelo instrumentado, 

primeiramente foi feita um processo de calibração através da modificação de diversos 

parâmetros geotécnicos da barragem e de sua fundação. Com a obtenção de um modelo 

numérico calibrado, foi feito um estudo da variação de alternativas do sistema de drenagem, 

avaliando o comportamento da obra para diversas propostas de projeto para o filtro interno. Os 

resultados obtidos mostraram que a alteração do sistema de drenagem não influenciou 

significativamente no fluxo pela fundação em relação ao filtro vertical. Quanto a estabilidade 

do talude de jusante, foi observado que as alternativas de filtro inclinado apresentaram reduções 

nos coeficientes de segurança da obra. 

 

Palavras-chave: barragem, estabilidade de talude, filtro inclinado. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

According to Cruz (2004), dams are structures intended for the retention and accumulation of 

water, and the art of build a dam is linked to the ability of control the flow through the dam and 

foundation. Silva (2016) also reports that if the flow control through a embankment does not 

occur correctly, this may imply the saturation of the compacted landfill, allowing the massif to 

be subjected to high poropression values, and may also reduce the soil resistence against shear 

and cause the structure rupture. Given the importance of internal drainage, several filter 

solutions have been proposed, such as the vertical filter (chimney) proposed by Terzaghi or 

even the mixed inclined drain solution proposed by Mello (1975), which presents improvements 

in dams with permeable foundations and greater efficiency at dissipating poropressions during 

the emptying. Although the inclined filter type has higher efficiency compared to the vertical 

filter, those are not commonly implemented by designers, probably because this type of project 

be more difficult of implementing. In this way, the present work sought to investigate the safety 

and flow conditions of an inclined filter earth dam using the Aracoiaba Dam as a case study. 

For this, was obtained from COGERH the instrumentation data of the dam under study for the 

generation of a numerical model, using the software GeoStudio 2019. In this stage of modeling, 

in order to obtain a responsive numerical model in comparison to the instrumented model, 

firstly the calibration process was performed by modifying various geotechnical parameters of 

the dam and its foundation. By obtaining a calibrated numerical model, a study of the variation 

of drainage system alternatives was made, evaluating the dam behavior for several design 

proposals for the internal filter. The obtained results showed that the alteration of the drainage 

system did not significantly influence the flow through the foundation in relation to the vertical 

filter. Regarding the stability of the downstream slope, it was observed that the inclined filter 

alternatives showed reductions in the safety coefficients of the dam.  

 

Keywords: dam, slope stability, inclined filter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Barragens servem como barreiras artificiais com o intuito de represar cursos d’água 

para utilização em diversos fins, como abastecer zonas residenciais, geração de energia elétrica 

através de hidroelétricas, entre outros.  

Durante o processo de execução desse tipo de empreendimento, deve-se atentar ao 

controle do fluxo que percola através do maciço, sendo isso fundamental à segurança da obra. 

Um dos métodos utilizados para controle do fluxo de uma barragem refere-se à introdução de 

dispositivos internos no reservatório, os quais, quando dimensionados adequadamente, 

permitem disciplinar o fluxo no interior do maciço. Nas últimas décadas, inúmeras pesquisas 

contribuíram com o aperfeiçoamento de projetos de drenagem, no qual Massad (2010) cita 

diversos tipos como dreno horizontal, dreno tipo chaminé e drenos verticais inclinados, objeto 

de estudo do presente projeto. 

Entre as funcionalidades dos drenos inclinados, podemos descrever a redução das 

vazões pela fundação para drenos com inclinação para jusante e maior eficiência de drenagem 

para situações de esvaziamento rápido, quando este é inclinado para montante. 

Apesar de melhorias no comportamento hidráulico da obra, este tipo de sistema de 

drenagem com inclinação é pouco adotado atualmente em projetos de barragens. Com base em 

um levantamento realizado no acervo da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - 

COGERH, identificou-se, por exemplo, apenas projetos de duas barragens no estado do Ceará 

com a proposta de um filtro inclinado, corroborando com a afirmação supracitada. A rejeição 

deste tipo de projeto, embora tecnicamente mais eficiente, pode se dever ao processo executivo 

do mesmo, sendo mais complexo que o processo de construção de drenos tipo vertical 

(chaminé), tipo mais comum na engenharia de barragens. 

 

1.1 Justificativa 

 

Segundo Foster et al. (1998), a maioria dos eventos causadores de rupturas de 

barragens de terra são devido a problemas de percolação pelo maciço. Cruz (2004) argumenta 

ainda que ao se analisar qualquer estatística referente a acidentes e rupturas de barragens, as 

causas, em sua maior parte, estão ligadas a falta de um sistema eficiente de controle de fluxo.  

Assim sendo, para evitar tais ocorrências, é necessário um eficiente sistema de 

percolação, no qual intercepta o fluxo por meio de filtros verticais ou inclinados. Nesta questão, 

observa-se que o sistema de drenagem em barragens tem evoluído nas últimas décadas, 
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surgindo diversas alternativas de projeto como, por exemplo, o filtro tipo vertical proposto por 

Terzaghi em meados da década de 50, ou mesmo filtros tipo inclinados, como proposto por 

Mello (1975), que foram idealizados para um melhor desempenho hidráulico em relação a 

dissipação de pressões neutras no talude de montante e redução das vazões pela fundação.  

Diante disto, o presente trabalho visa avaliar o comportamento hidráulico de um 

sistema de drenagem com inclinação para jusante, avaliando os impactos deste tipo de sistema 

durante o período operacional de uma obra já construída em relação ao filtro vertical mais 

tradicional, além de outras propostas de inclinações. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar o comportamento de uma barragem de terra com sistema de drenagem 

inclinado à jusante durante o período operacional transiente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

a) Avaliar diferentes parâmetros para calibração de um modelo numérico para uma 

barragem instrumentada; 

b) Avaliar o comportamento de fluxo e a variação da estabilidade de uma barragem 

de terra com o sistema de drenagem inclinado durante um período operacional; 

c) Comparar as condições de fluxo e estabilidade para diferentes projetos de 

drenagem interna. 

 

1.3 Estrutura Organizacional do Trabalho 

 

Este projeto foi dividido em 5 capítulos. No Capítulo 1 são apresentados uma breve 

introdução com algumas considerações acerca do tema abordado, a justificativa mostrando a 

necessidade e relevância deste trabalho e os objetivos que serviram como guia na realização do 

mesmo. O Capítulo 2 traz a revisão bibliográfica relacionada aos assuntos que precisam ser 

discutidos para interpretação do presente trabalho, esclarecendo alguns conceitos presentes na 

mecânica dos solos clássica e que são fundamentais para desenvolver o tema abordado. Por sua 
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vez, o Capítulo 3 expõe a metodologia adotada no projeto para que se tornasse possível atingir 

os objetivos desejados, de tal forma que os resultados encontrados são apontados e discutidos 

no Capítulo 4. Finalmente, ao longo do Capítulo 5 são demonstradas as principais conclusões 

relacionadas aos resultados encontrados e propostas para posteriores trabalhos referentes ao 

tema.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são expostas as considerações de maior relevância para 

embasamento do presente projeto, buscando facilitar o entendimento de aspectos do tema 

abordado. Serão discutidos assuntos acerca de barragens, mais precisamente os conceitos 

básicos de percolação, anomalias em decorrência do fluxo, sistemas de drenagem interna, além 

da sua instrumentação. 

 

2.1 Conceitos Básicos de Percolação 

 

2.1.1 Permeabilidade do Solo 

 

A permeabilidade de um solo pode ser entendida como sua capacidade, sob 

condições normais, em permitir o avanço de algum fluido por entre seus vazios, logo, quanto 

mais vazios presentes no solo, pode-se dizer que mais permeável ele é. Pinto (2006) completa 

dizendo que “Submetida a diferenças de potenciais, a água desloca-se no seu interior.”. Tais 

diferenças de potenciais transformam-se em tensões no solo, e estas influenciam na estabilidade 

dos taludes de uma barragem. O estudo da permeabilidade do solo permite estimar a vazão de 

percolação que atingirá o maciço de uma barragem e sua fundação, facilitando assim a busca 

em evitar que esta vazão seja prejudicial à obra. Conhecer o quão permeável é o solo é, portanto, 

importante em obras de engenharia, principalmente naquelas que tratam da reservação hídrica, 

como é o caso de estudo do presente trabalho. 

De forma experimental, em 1850, Darcy revelou que a vazão de água que percola 

através de uma areia é influenciada por diferentes fatores geométricos, mostrados na Figura 1. 
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Figura 1 - Percolação da água em um permeâmetro. 

 

Fonte: Pinto (2006). 

 

Surgiu assim a equação que leva seu nome (Lei de Darcy), onde é expresso que essa 

vazão (Q) é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico (i) e à área da seção transversal 

do permeâmetro (A), isto é: 

 

Q = k . i . A (1) 

 

Onde o gradiente hidráulico i é a relação da carga dissipada durante a percolação 

(h) pela distância em que a carga se dissipa (L) e k é o coeficiente de permeabilidade, uma 

constante que varia para cada solo. Segundo Cedergren (1989), o coeficiente de permeabilidade 

ou coeficiente de Darcy, é definido como a velocidade de descarga por unidade de área sob 

gradiente hidráulico unitário. 

Na busca de fixar os limites da validade dessa expressão, através do número de 

Reynolds, Massad (2016) diz que tais tentativas foram falhas, devido os poros de um solo, de 

maneira geral, não poderem ser representados como um conjunto de tubos uns ao lado dos 

outros, e completa, afirmando que “Costuma-se dizer que o fluxo é laminar para solos que 

passam na peneira 4 (areias grossas). Para solos mais granulares, a relação entre velocidade e 

gradiente não é linear e deve ser determinada em cada caso.” 
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2.1.2 Tensões de Percolação 

 

Por ser constituído de materiais em suas mais diferentes formas, sólidos, líquidos e 

gasosos, pode-se definir um solo como sendo um sistema complexo. Em seu estado sólido, suas 

partículas são dispostas de tal forma que minúsculos vazios se fazem presentes em sua estrutura, 

como poros. Tais poros permitem a passagem e armazenamento de água e ar, e dependendo das 

quantidades desses elementos armazenadas nos vazios, os solos podem ser definidos como 

secos, úmidos ou saturados. O solo pode ser denominado seco uma vez que seus poros estão 

preenchidos apenas por ar, e úmido quando, além de ar, existe água em seus poros e saturado 

quando seus vazios estão totalmente preenchidos por água. 

Parte da água que infiltra na superfície do solo vai sendo armazenada de forma 

gradativa nele, e com a ação da gravidade, esta água é drenada para partes mais profundas do 

perfil do solo, o que é conhecido por percolação. A importância deste conceito é exposta quando 

Massad (2005) afirma que, quando lidamos com obras envolvendo escavações, não devemos 

levar em conta apenas a variabilidade dos materiais, pois também se faz necessário atentar tanto 

à definição das ferramentas de corte quanto as consequências de percolação na estabilidade dos 

cortes.  

Das (2007) fala que “Se há percolação de água, a tensão efetiva em qualquer ponto 

em uma massa de solo será diferente daquela do caso estático. Ela aumentará ou diminuirá, 

dependendo da direção da percolação”. 

 

2.1.3 Fluxo em Meio Anisotrópico 

 

A característica que um meio tem de variar suas propriedades físicas de acordo com 

a direção tomada, é chamada de anisotropia. Segundo Oliveira (2008), em fundações de 

barragens e em aterros compactados, são encontrados diversos graus de anisotropia, devido os 

materiais presentes e suas características, além dos métodos construtivos utilizados na execução 

das obras, fazendo com que haja diferentes permeabilidades em direções diferentes.    

 Alguns solos em seus estados naturais, possuem coeficientes de permeabilidade 

na direção horizontal (kx) maiores que na direção vertical (ky). Essa anisotropia em relação à 

permeabilidade pode ocorrer devido a uma estratificação do solo, que acarreta o alinhamento 

das partículas do material na direção horizontal, durante seu processo de formação ou mesmo 

de compactação. Em solos anisotrópicos, por haver maior permeabilidade de na direção 
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horizontal, a linha de fluxo se distorce nessa direção, como explica Pinto (2006) e pode ser visto 

na Figura 2. 

 

Figura 2 - Diferença de fluxo entre linhas equipotenciais nos meios isotrópico e anisotrópico. 

 

Fonte: Modificado de Pinto (2006). 

 

O referido autor fala ainda que para se chegar a equação do fluxo que escoa pelo 

meio, nos casos onde há anisotropia, faz-se necessário uma transformação da seção analisada 

para o problema, como ilustrado na Figura 3, uma vez que pela permeabilidade na direção 

horizontal ser maior que na direção vertical, não se pode expressar esse fluxo por uma equação 

de Laplace. 

 

Figura 3 - Seção modificada para análise do fluxo em um meio. 

 

Fonte: Modificado de Pinto (2006). 
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Pinto (2006) conclui afirmando que através desse recurso torna-se possível traçar 

as redes de fluxo para situações onde meio é anisotrópico, pois as linhas de fluxo passam a estar 

perpendiculares às linhas equipontenciais.  

 

2.2 Fluxo Bidimensional 
 

Segundo Oliveira (2008), ao se analisar barragens de terra, o fluxo observado é tido 

como bidimensional, uma vez que o fluxo que percola através do maciço da barragem e da 

fundação ocorre em um único plano, sob regime permanente e na condição de solo saturado. 

Ortigão (2007) afirma que situações de fluxos bidimensionais “formam a maioria dos 

problemas práticos em geotecnia”, e que, nestes casos, a rede de fluxo apresenta curvatura, 

tanto nas linhas de fluxo quanto nas equipotenciais. Com maior ocorrência em obras lineares, 

como barragens em vales abertos, valas, canais, entre outros exemplos, o fluxo bidimensional 

segue caminhos em planos paralelos. Como explica Pinto (2006): 

 

Quando as partículas de água seguem caminhos curvos, mas contidos em planos 

paralelos, o fluxo é bidimensional, como no caso da percolação pelas fundações de 

uma barragem. Em virtude da frequente ocorrência desse tipo de fluxo em obras de 

engenharia e de sua importância na estabilidade das barragens, o fluxo bidimensional 

merece especial atenção. 

 

2.2.1 Redes de Fluxo 

 

O estudo do fluxo bidimensional torna-se mais fácil a partir de representações 

gráficas dos caminhos que a água percorre e de sua correspondente dissipação de carga. Essas 

representações citadas são conhecidas por redes de fluxo. As redes de fluxo representam o fluxo 

que passa por um meio poroso, consistindo em um conjunto de linhas de fluxo e linhas 

equipotenciais que formam ângulos de 90º ao se cruzarem. Lambe e Whitman (1969) adicionam 

a definição de que a análise das redes de fluxo possibilita observar parâmetros interessantes ao 

estudo do comportamento dos solos, pois poropressões e gradientes hidráulicos podem ser 

determinados em qualquer ponto delas. Com isso, ao conhecer a permeabilidade de um solo em 

análise, torna-se possível determinar a vazão que percola em um maciço, por exemplo.   

Uma linha de fluxo é uma linha pela qual uma partícula de água desloca-se de 

montante para jusante, através do solo permeável, enquanto uma linha equipotencial 

basicamente é uma linha que em todos os seus pontos possui o mesmo valor de carga potencial. 
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Com relação aos cruzamentos das linhas de fluxo e equipotenciais, Massad (2010) argumenta 

quando o meio estudado é considerado isotrópico, as linhas de fluxo seguem caminhos onde a 

distância é mínima, pois o gradiente é máximo nessa situação, o que torna possível a afirmação 

que elas interceptam as equipotenciais, formando ângulos de 90º. 

Para traçar as redes de fluxos, diferentes métodos são adotados. Caputo et al. (2015) 

mostram algumas das alternativas. 

 

Soluções analíticas: Resultantes da integração da equação diferencial do fluxo. 

Somente aplicável em alguns casos simples, dada a complexidade do tratamento 

matemático quando se compara com outros métodos. O método da relaxação*, de 

Southwell, é utilizado com vantagens na solução desta equação. 

Analogias: Método baseado na semelhança ou analogia entre a rede de fluxo e um 

campo elétrico ou um campo de tensões. De fato, as leis de Ohm e de Hooke têm a 

mesma forma que a lei de Darcy. Assim, conhecida a solução de um problema de 

eletricidade ou de elasticidade, pode-se, por analogia, conhecer a solução de um 

problema de percolação de água em um meio permeável.  

Modelos reduzidos: Construídos normalmente no interior de um tanque com paredes 

transparentes, permitem uma melhor visualização das redes de percolação e têm sido 

amplamente usados na investigação das linhas de corrente em barragens de terra.  

Solução gráfica: É o mais rápido e prático de todos os métodos. 

 

A determinação da rede de fluxo em uma barragem auxilia em diversos pontos, 

como na determinação de locais adequados para execução de drenos e camadas impermeáveis, 

como afirma Abreu (2015), e na redução da pressão hidrostática que atua de montante para 

jusante, devido a transformação de energia potencial em cinética e a pressão dinâmica resultante, 

com o auxílio da analogia elétrica ou modelos matemáticos, como exposto pela Eletrobrás 

(2003). 

 

2.2.2 Carga no Solo 

 

Na Engenharia Civil, é necessário o conhecimento do tipo de solo onde as obras 

serão apoiadas e transmitirão seus esforços através das fundações, visto que a não realização de 

uma correta investigação geotécnica pode acarretar sérios problemas e prejuízos à construção e 

ao responsável pela mesma. Tal investigação visa conhecer a estrutura do solo e identificar de 

quais materiais ele é constituído e qual sua classificação associada. Como apresenta Pinto 



 

23 

 

(2006), “O objetivo da classificação dos solos, sob o ponto de vista de Engenharia, é poder 

estimar o provável comportamento do solo ou, pelo menos, orientar o programa de investigação 

necessário para permitir a adequada análise de um problema.”. 

 

2.3 Anomalias em Barragens Devido ao Fluxo 

 

2.3.1 Piping 

 

Piping (ou entubamento), é a erosão interna no maciço de solo, que faz com ocorra 

a remoção de partículas no interior do mesmo, o que acarreta a formação de “tubos” de vazios 

que são capazes de resultar no escorregamento do terreno e na ruptura de sua estrutura. O 

fenômeno se inicia em decorrência de uma perda de resistência pontual, ocasionando assim a 

erosão interna do local, permitindo desta forma uma maior concentração de fluxo nesta região. 

Ali, a velocidade do fluxo aumenta, aumentando também a erosão, e consequentemente a 

abertura do “tubo”. Isso ocorre até que a capacidade limite de suporte do maciço de terra seja 

ultrapassada, provocando a ruína estrutural. 

Oliveira (2014) afirma que “A erosão interna ocorre quando as forças de atrito 

geradas pelas forças de percolação se tornam maiores do que aquelas que resistem ao 

movimento.” É necessário atentar para a prevenção da sua ocorrência, evitando que o maciço 

fique fragilizado, logo, as partes mais vulneráveis a tal acontecimento demandam maiores 

cuidados, como o pé de jusante da barragem. De acordo com Saré (2003), nesta região os níveis 

de tensão confinante existentes são baixos, mas os gradientes hidráulicos, por sua vez, são 

maiores, o que a torna o local mais vulnerável ao piping. A formação do “tubo” ocorre em geral 

de duas maneiras, pelo maciço e pela fundação, como é exemplificado nas Figuras 4 e 5, 

respectivamente. 

 

Figura 4 - Exemplo da ocorrência de “piping” pelo maciço. 

 

Fonte: Leme (2015). 

 

Piping pelo MaciçoBarragem de terra
N.A.
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Figura 5 - Exemplo da ocorrência de “piping” pela fundação. 

 

Fonte: Leme (2015). 

 

Historicamente, a ocorrência de piping durante o período de vida operacional de 

uma barragem se dá com maior frequência no primeiro enchimento. O Quadro 1 mostra as 

ocorrências deste tipo de anomalia em relação ao período operacional. 

 

Quadro 1 - Períodos que registram a ocorrência de piping. 
Período de incidente após a construção % Rupturas de casos (conhecidos) 

Durante a construção 2 % 

Durante o primeiro enchimento 47 % 

Após o primeiro enchimento e durante os 
primeiros cinco anos de operação 

14 % 

Após os primeiros cinco anos de operação 35 % 

Não conhecido 2 % 

Fonte: Modificado de Foster et al. (1998) 

 

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) e 

instabilidades de taludes.  

De um levantamento total de 11.192 barragens, as estatísticas apresentadas por 

Foster et al. (1998) mostram que houve 171 rupturas de barragens com altura maior que 15 m 

até o ano de 1986. A Figura 6 exibe graficamente a distribuição estatística das principais causas 

de rupturas registradas.  

 

N.A.

Piping pela Fundação
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Figura 6 - Estatística geral para ruptura de grandes barragens até 1986. 

 

Fonte: Foster et al. (1998) 

 

Segundo Oliveira (2008), a ocorrência da erosão regressiva em barragens é comum 

no Estado do Ceará, devido a falta da correta compactação ou deficiência do sistema de filtros, 

utilizados para drenagem da barragem. Oliveira (2008), lista, ainda, uma série de cuidados a 

serem tomados constatada a ocorrência do piping, seja ele na fundação, no aterro ou em outra 

parte da estrutura, visando evitar que o barramento venha a entrar em colapso, como: 

 

a) caso seja identificado o local de entrada do fluxo, colocar sobre ele qualquer 
material disponível (betonita, lona plástica, etc.) na tentativa de interrompê-lo; 

b) rebaixar o nível do reservatório para diminuir a pressão hidráulica a valores em 
que não haja mais fluxo ou, pelo menos, cesse o carreamento. Ao mesmo tempo, 
dispor um filtro invertido com areia e brita sobre o local da surgência onde se 
verificou o carreamento, com o objetivo de contê-lo.  

 

Os dados apresentados são de grande importância para se ter uma noção de quais 

são os fatores mais impactantes na estabilidade de uma barragem, permitindo assim a 

definição metodológica para uma análise global da estabilidade de barragens construídas, 

avaliando o maciço com relação as anomalias mais frequentes causadoras de rupturas das 

mesmas. 

 

2.3.2 Saturação do Maciço 

 

O Grau de saturação de um solo (S), expresso em porcentagem, trata-se da relação 

entre o volume de água (Va) e o volume de vazios (Vv). 

S = (Va / Vv) x 100   (2) 

  

35%
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16%
5%

1%

1%

Galgamento

Vertedouro

Piping Barramento

Piping Fundação

Deslizamento talude de jusante

Deslizamento talude de montante

Abalo sismico

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porcentagem
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Quando o grau de saturação atinge 100%, significa dizer que o solo está saturado, 

ou seja, todos os seu poros estão preenchidos com água. Por outro lado, caso S=0%, o solo 

encontra-se sem água, totalmente seco.  

Ao represar a água no barramento, mesmo numa obra onde foi utilizado um solo de 

boas características, há a possibilidade da ocorrência de um fluxo de água, não muito grande, 

mas contínuo, através da barragem. Tal fluxo eleva o grau de saturação de uma parcela do 

maciço. De acordo com Ayala (2018), o aumento do grau de saturação no interior do maciço de 

uma barragem, proveniente da percolação de água pelo maciço e pela fundação, juntamente 

com processos erosivos a jusante da barragem e efeito das subpressões, pode vir a provocar a 

diminuição na resistência do solo.  

Barrantes (2013) afirma, que em barragens de terra ou enrocamento, a ruptura da 

estrutura pode ocorrer devido à saturação dos materiais presentes no espaldar de montante 

durante a etapa onde ocorre o primeiro enchimento, acarretando recalques, assim como rotações 

na barragem direcionadas à montante. O grau de saturação do maciço influencia, assim, no 

material e no tipo da barragem a ser construída, onde, segundo Cruz (2004), em locais muito 

chuvosos, em que os solos se encontram com elevada umidade, próxima da saturação, durante 

longos períodos, deve-se optar por uma obra em terra, com drenagem nos espaldares. 

 

2.3.2.1  Linha de Freática 

 

Definida como o limite abaixo do qual o solo estará sempre umedecido, a linha 

freática é causada pelo fluxo que se forma dentro do barramento. O tipo de fluxo formado dentro 

da barragem, ou seja, a posição da linha de saturação e onde ela termina, dentro ou fora do 

barramento implica em um risco maior ou menor de ruptura.  

Abreu (2015) explana que, nos casos em que a linha termina fora do corpo da 

barragem “podem ocorrer desmoronamentos que comprometerão a estabilidade do conjunto.” 

Isso pode ocorrer devido a base da barragem não ter a largura suficiente, e/ou a má compactação 

do maciço durante a execução da obra. Ele completa afirmando que, por outro lado, quando a 

linha de saturação termina dentro da barragem, “os riscos de desmoronamentos são eliminados, 

pois não há o carreamento de material fino (argila e silte) para o exterior do maciço, os mesmos 

se mantêm no interior do aterro resultando em uma maior estabilidade global do sistema.” As 

Figuras 7 e 8 ilustram as linhas de saturação nos dois casos: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua


 

27 

 

Figura 7 - Linha freática terminando fora do maciço. 

 

Fonte: Hradilek et al. (2002) 

 

Figura 8 - Linha freática terminando dentro do maciço. 

 

Fonte: Hradilek et al. (2002) 

 

Nos casos em que a linha freática termina fora, pode-se lançar mão da utilização de 

um filtro, a fim de fazer com que o fluxo presente no interior do maciço seja induzido a passar 

por ele, não permitindo, assim, que haja desmoronamentos no talude de jusante. Para isso, ao 

caminho percorrido pela linha de saturação deve ser bem definido, evitando que a mesma não 

passe pelo filtro. 

 

2.4 Estabilidade de Talude 

 

Segundo Caputo et al. (2015), são entendidos pelo nome de taludes quaisquer 

superfícies inclinadas que limitam um maciço, seja ele feito de terra, de rocha ou de ambos os 

materiais, podendo ser do tipo natural ou moldados através de cortes e aterros. Os taludes feitos 

pela ação humana são resultados de cortes em encostas, escavações ou lançamentos de aterros. 

O projeto para execução de um talude depende das propriedades dos materiais, obtidos de um 

estudo prévio da melhor maneira como a obra deve prosseguir. Os cortes devem ser gerados 

com altura e inclinação adequadas, a fim de garantir a estabilidade da obra. Os aterros, 

necessários quando o solo presente no local da execução tem baixa capacidade de suporte ou 
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mesmo para nivelamento do terreno, também deve seguir as orientações para desempenhar suas 

obrigações especificadas em projeto. 

De acordo com Caputo et al. (2015): 

 

Depreende-se, da própria definição, que nos estudos de estabilidade dos taludes 
intervêm decisivamente condicionamentos relativos à natureza dos materiais e 
agentes perturbadores, quer de natureza geológica, hidrológica e geotécnica, o que 
os tornam da maior complexidade, abrindo amplos horizontes aos especialistas em 
Geologia Aplicada, Mecânica dos Solos e Mecânica das Rochas. 

 

2.4.1 Histórico 

 

Entre o fim do século XIX e início do século XX, numerosos acidentes 

(escorregamentos de taludes) ocorreram nos E.U.A., Panamá, Suécia e Alemanha. Em resposta 

a tais acidentes foram nomeadas comissões para estudar e avaliar o fenômeno por trás das 

ocorrências. Em 1913, nos E.U.A., a comissão foi criada pela American Society of Civil 

Engineers e presidida por Cummings. Na suécia, no mesmo ano, a “Comissão Geotécnica Sueca” 

foi presidida pelo Profº Fellenius, iniciada principalmente devido ao escorregamento de taludes 

em ferrovias (Caputo et al., 2015). Esta investigação resultou na relativização dos princípios da 

teoria clássica e no desenvolvimento de novas metodologias analíticas. A experiência 

acumulada de casos de escorregamentos, permitiram chegar a soluções consistentes, que têm 

denotado bom desempenho. 

No Brasil, durante os anos 60, ocorreram diversos escorregamentos em encostas do 

antigo Estado de Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro, cuja gravidade fez com que 

estudiosos e governantes atentassem para a necessidade de um maior cuidado e estudo destas 

ocorrências. Isso levou à criação do Instituto de Geotécnica (Geo-Rio), a fim de controlar e 

prever casos de instabilidade nos maciços de terra para garantir a segurança da população.  

Ocorrido em Dezembro de 1999, na Venezuela, mais precisamente no Estado de 

Vargas, onde, após um longo período de forte chuvas, o deslizamento de uma parte das 

montanhas teve proporções catastróficas, com um número enorme de desalojados (centenas de 

milhares) e mortos, estimados entre 10 e 50 mil, populações inteiras enterradas e um país com 

a economia fortemente afetada. 

A barragem de Teton, construída em Idaho – EUA, foi concluída no ano de 1975, 

sendo constituído de um barramento de terra de 93 metros de altura e acumulando cerca de 353 

hm³. O acidente que causou a ruptura da obra foi no ano de 1976, logo no primeiro enchimento 

da barragem. No dia dois de junho de 1976, foram identificadas duas surgências na ombreira 
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direita, com descarga de água limpa. Dois dias após, a barragem apresentou uma terceira 

surgência que culminou com o desenvolvimento da erosão regressiva até a formação de piping, 

atingindo a crista e posterior formação de brecha, liberando toda a água acumulada, conforme 

mostra a Figura 9. A ruptura ocorreu no dia cinco de junho, três dias após a identificação da 

anomalia, provocando a morte de 11 pessoas, e deixando 25.000 desabrigadas. 

 

Figura 9 – Formação de piping na barragem Teton - Rexburg, Idaho – EUA. 

 
Fonte: Boreau of Reclamation (1976) 

 

2.4.2 Causas de Escorregamentos 

 

Coutinho (2009), traz a ideia de que:  

 

A importância e a relevância do tema a respeito de investigação e obtenção de 
parâmetros de projetos com vistas à análise da estabilidade de encostas e taludes são 
devidas tanto a elevadas perdas sócioeconômicas causadas pelos deslizamentos como 
pelos diversos aspectos geológico-geotécnicos relacionados ao comportamento dos 
solos e rochas 

 

Assim sendo, o estudo de estabilidade dos taludes de uma barragem de terra faz-se 

necessário, e tem por objetivo de avaliar, para diversas situações, o grau de segurança da obra, 
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determinando os esforços atuantes no maciço para o cálculo do coeficiente de segurança.  

Segundo Coutinho (1997), as causas de deslizamentos de taludes são ligadas a 

vários processos, dentre eles: geomorfológicos, físicos, gerados pelo homem e condições do 

subsolo. O movimento que ocorre no interior dos maciços de terras tem, em sua maioria, ligação 

com a resistência interna ao escorregamento dos próprios. Todavia, faz-se necessário destacar 

que as causas de instabilidade podem assumir diferentes e complexas formas, envolvendo 

diversos fatores associados. 

Segundo Mesquita (2018), “Em geral, a instabilidade do talude ocorre quando as 

tensões cisalhantes mobilizadas se igualam às tensões de resistência ao cisalhamento”, como 

mostra a Figura 10: 

 

Figura 10 – Geometria do escorregamento. 

 
Fonte: Mesquita (2018) 

 

Varnes (1978) fala que o escorregamento de um talude pode ser causado por uma 

redução da resistência interna, referente as tensões de resistência ao cisalhamento do solo, que 

vão de encontro ao movimento da massa deslizante e/ou devido a um aumento das solicitações 

externas, ou seja, as solicitações cisalhantes mobilizadas aplicadas ao maciço. Mesquita (2018) 

conclui afirmando que: 

  

As solicitações mobilizadoras neste caso referem-se a todos os esforços que 
provoquem a movimentação da massa de solo acima da superfície potencial de ruptura, 
tais como o peso do material do talude, presença de poropressões, sobrecargas na 
crista do talude, etc. Já as tensões resistentes são de natureza da própria resistência 
interna do material do qual consiste o talude, como a força coesiva do solo e o atrito 
entre partículas, expressos em parâmetros geotécnicos conhecidos como coesão e o 
ângulo de atrito. 
 

Todavia, ao longo do tempo as solicitações externas presentes sobre o talude podem 

vir a serem alteradas, pois como trata-se de um fator que independe do solo, mas sim do que 

ocorre acima dele, sua previsão trata-se de algo imprevisível. Isso faz com que haja, também, 

alterações relacionadas a estabilidade do talude. A Figura 11 detalha os dois grupos de 
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mecanismos causadores do deslizamento em taludes de terra. 

 

Figura 11 - Principais fatores causadores de instabilidades de taludes. 

 
Fonte: Mesquita (2018) 

 

2.4.3 Métodos de Análise de Estabilidade de Taludes 

 

Para as superfícies de ruptura citadas anteriormente, existem diferentes métodos 

que podem ser empregados nas suas análises. É comum a utilização dos métodos de equilíbrio-

limite, que consistem na consideração do equilíbrio de uma massa de solo limitada entre os 

limites físicos do terreno e uma superfície de deslizamento. Silva (2013) e Lima (2002) falam 

sobre os principais métodos, os quais podem ser vistos no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Métodos de análise de estabilidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Nestes métodos analíticos, a estabilidade do talude é determinada através de um 

coeficiente ou fator de segurança FS, considerando-se uma superfície de escorregamento 

cilíndrica. Este coeficiente é obtido através da equação 3. 

 

                            

 

 

     (3) 
 

O valor de Mr (Momento resistente ao deslizamento) é função dos materiais 

presente no aterro (c - coesão e  - ângulo de atrito), enquanto que o valor de Ms (Momento 

solicitante que tende a provocar o deslizamento) é função dos seguintes fatores: geometria do 

maciço, peso específico dos materiais () , condições de: fluxo de água e poropressão, cargas 

externas. 

O fator de segurança de um talude serve como parâmetro para a avaliação da 

estabilidade do mesmo, como exposto no Quadro 3: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO NOME 
GEOMETRIA DA 

RUPTURA 

Não Linear 

Fellenius 

Bishop 

Spencer 
Morgenstern e Price 

Janbu 

Rupturas Circulares 

Linear 

Taludes Infinitos 

Método de Culmann 

Método de Rendulic 

Método do círculo de atrito 

Ruptura Plana 
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Quadro 3 – Avaliação da estabilidade de um talude conforme seu fator de segurança. 

Fatores de segurança 
(FS) Condição do Talude 

FS<1,0 
Talude instável; caso o talude venha a ser implantado (corte 

ou aterro) nestas condições, deverá sofrer ruptura. 

FS=1,0 
Condição limite de estabilidade associada à iminência de 

ruptura; também condição adotada geralmente nos cálculos 
de retroanálise. 

FS>1,0 (Pouco Maior) 
Condição parcial de estabilidade do talude. Qualquer 

aumento de cargas externas ou alterações nas condições de 
poropressão, o talude pode se tornar instável. 

FS>1,0 (Muito Maior) 
Condição estável; quanto maior for o FS, menores serão as 

possibilidades do talude vir a sofrer ruptura quando 
submetido a condições críticas (percolação d'água, etc.) 

      Fonte: ABGE (1998). 

 

Por sua vez, a quantificação do valor do fator de estabilidade limite ou admissível 

para uma obra de terra pode ser definido de acordo com as características da obra ou 

consequências pós ruptura. A NBR-11682 (Estabilidade de Encostas), por exemplo, estabelece 

alguns critérios para a classificação do Grau de Segurança, definidas a partir da possibilidade 

de perdas de vidas humanas e de perdas materiais e ambientais, conforme pode ser visualizado 

no Quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4 - Fatores de segurança segundo a NBR - 11682. 
Grau de segurança 

Perdas de vidas 
Grau de segurança 
Perdas materiais e ambientais 

Alto Média Baixo 

Alto 1,5 1,4 1,3 

Médio 1,4 1,3 1,2 

Baixo 1,4 1,3 1,1 

Fonte: Norma NBR - 11682. 

 

Contudo, a norma brasileira não classifica os FS’s em função das condições de 

poropressão ou mesmo solicitações em que a obra ou talude podem estar sujeitos durante o 

período operacional de uma barragem.  

Já a agência federal do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (U.S. 

Army Corps of Engineers) apresenta um manual de estabilidade de taludes que define os 

coeficientes mínimos de segurança para barragens de terra, como demonstrado no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Fatores de segurança segundo a U.S. Army Corps of Engineers. 

Condição de análise 
Fator de Segurança 

mínimo aceitável Taludes Analisados 

Final de Construção - Incluindo o 
estágio de construção. 1,30 Montante e Jusante 

Regime de Operação – Máxima 
capacidade do reservatório na cota 

da crista do vertedouro. 
1,50 Jusante 

Rebaixamento rápido – A partir da 
capacidade máxima do 

reservatório na cota da crista do 
vertedouro.

1,10 Montante 

  Fonte: U.S. Army Corps of Engineers - EM 1110-2-1902. 

  

2.5 Sistemas de Drenagem Interna em Barragens 

 

Os sistemas de drenagem interna de uma barragem de terra são fundamentais para 

a estabilidade da obra, devido sua capacidade de minimizar pressões no interior da estrutura do 

barramento e resguardar a obra em relação aos riscos provenientes do fluxo que percola através 

do maciço de terra, como a ocorrência de piping, além de evitar ou minimizar a saturação do 

talude de jusante, o que poderia acarretar a diminuição da resistência ao cisalhamento. A Figura 

12 mostra a posição da linha freática e como o maciço da barragem fica saturado na ausência 

do sistema de drenagem. 

 

Figura 12 - Barragem de terra com ausência de sistema de drenagem interna. 

 

Fonte: Modificado de Lambe e Whitman (1969). 

 

Dessa forma, fica claro que as obras de reservação hídrica devem possuir um 

sistema de drenagem, a fim de prevenir riscos de ruptura da obra.  
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2.5.1 Tipos de Sistema de Drenagem 

 

A escolha do tipo de sistema de drenagem em uma barragem se dá em função da 

permeabilidade presente no maciço de solo e na fundação, além das características do material 

drenante disponível. Os filtros são usados nas barragens para evitar que os grãos finos penetrem 

no material grosso obstruindo a passagem da água. De acordo com Silva (2016), o sistema de 

drenagem interna de uma barragem pode ser composto por:  

 

a) dreno vertical ou inclinado na barragem; 
b) dreno horizontal na barragem; 
c) dreno de saída ou de pé (coletor dos drenos vertical ou inclinado e horizontal) 

na barragem; 
d) trincheira drenante na fundação das ombreiras; 
e) furos de drenagem e poços de alívio na fundação. 

 

Segundo a Eletrobrás (2003), ao se tratar de barragens de terra, com seções 

homogêneas, o sistema de drenagem interna utilizado é feito com filtro verticais ou inclinados 

e sub-horizontais conjugados, contando ainda com drenos de pé, onde o topo do filtro adotado, 

seja ele vertical ou inclinado, deverá estar na mesma cota do nível d’água máximo que o 

reservatório pode atingir, para que ele possa desempenhar bem sua função. As Figuras 13 e 14 

ilustram drenos horizontal e inclinado, respectivamente, e indicam como a junção de ambos 

pode diminuir a área saturada do maciço, que é maior quando apenas o filtro horizontal é 

utilizado, e inibir um escoamento indesejado e sem destinação correta no pé do filtro vertical 

ou inclinado, quando este é adotado na ausência de um filtro horizontal conjugado. 

 

Figura 13 - Barragem de terra provida de filtro horizontal. 

 

Fonte: Modificado de Lambe e Whitman (1969). 
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Figura 14 - Barragem de terra provida de filtro vertical inclinado à jusante. 

 

Fonte: Modificado de Lambe e Whitman (1969). 

  

Massad (2010) explica que quando as fundações da barragem são permeáveis, 

torna-se mais interessante deixar o filtro inclinado à jusante, como ilustrado na Figura 14 devido 

ao aumento do caminho de percolação da água. Por outro lado, ao se inclinar um filtro para 

montante (Figura 15), as condições de estabilidade do talude de montante são melhoradas, 

quando do rebaixamento rápido do N.A. do reservatório. 

 

Figura 15 - Barragem de terra provida de filtro vertical inclinado à montante. 

 

Fonte: Massad (2010). 

 

Há ainda a possibilidade de unir as duas inclinações em um único filtro, como 

proposto por Mello (1975) e representado pela Figura 16, onde o autor busca ter no mesmo 

sistema de drenagem interna as vantagens dos dois casos anteriores. 
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Figura 16 - Barragem de terra provida de filtro com inclinações "mistas", à montante e à 

jusante. 

 

Fonte: Mello (1975) 

 

A Eletrobrás (2003) salientado ainda que em casos excepcionais, onde há “sistemas 

favoráveis de solicitação e de menor responsabilidade”, pode-se abrir mão do uso dos filtros 

vertical e/ou sub-horizontal contínuos, substituindo estes apenas por um sistema de drenos de 

pé e de fundação. Todavia, na presença de diques de sela, se faz necessário a utilização de filtros 

verticais nos diques de selas, mesmo quando tais diques não tem altura elevada. Quanto a 

barragens de seção mista, o sistema de drenagem interna mais indicado é a utilização de 

camadas filtrantes e o espaldar de enrocamento de jusante, exemplificado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Barragem de terra zoneada com espaldar de enrocamento a jusante. 

 

Fonte: Modificado de Lambe e Whitman (1969). 

 

Ainda de acordo com a Eletrobrás (2003), quando há necessidade de um sistema de 

drenagem na fundação, o mesmo baseia-se em trincheiras drenantes e poços de alívio espaçados 

regularmente a jusante, contando ainda com o filtro / dreno sub-horizontal do maciço, visando 

o controle dos gradientes hidráulicos, citados em seções anteriores, e reduzir as subpressões. 
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2.5.2 Dimensionamento de Filtro 

 

Silva (2016) afirma que: “Os filtros devem ser dimensionados para atender aos 

critérios básicos de retenção e permeabilidade”. A autora explica que, embora de início pareçam 

ser critérios que vão de encontro um com o outro, essa afirmação é compreendida sabendo que 

os vazios presentes no filtro devem ser pequenos para coibir a passagem de partículas do 

material resguardado que possuem maiores dimensões e, ao mesmo tempo, grandes o suficiente 

tendo permeabilidade o bastante para combater forças de percolação e pressões hidrostáticas. 

Massad (2010) relata ainda que, para o dimensionamento de filtros em barragens, 

deve-se proceder da seguinte forma: 

 

a) determina-se a quantidade de água (vazão) a ser captada pelos filtros, com base 
no traçado de redes de fluxo, o que é relativamente fácil, e em estimativas dos 
coeficientes de permeabilidade do maciço compactado e dos maciços de 
fundação, o que é muito mais difícil; 

b) em função dos materiais granulares disponíveis, fixam-se valores para os 
coeficientes de permeabilidade dos filtros e calculam-se as suas espessuras, 
com base na Lei de Darcy, ou na Equação de Dupuit; 

c) verifica-se se os materiais dos filtros e os solos que os envolvem satisfazem o 
Critério de Filtro de Terzaghi, para se ter uma garantia segura contra o piping. 
 

Explicando melhor, o Critério de Filtro de Terzaghi proposto em 1922, baseou-se 

em sua experiência profissional, e foi responsável relacionar os diâmetros “D15’’ e “D85”, do 

material da base (solo), com o diâmetro “D15”, do material de filtro, expressando essa relação 

através de duas inequações, denominadas relação de permeabilidade, como descrito abaixo: 

 

• O tamanho dos vazios no material do filtro deve ser pequeno o bastante para 

segurar as maiores partículas do material a ser protegido, ou seja:  

 

                                  (4) 

  𝐷15(𝐹) = diâmetro através do qual 15% do material do filtro passa; 𝐷85(𝑆) = diâmetro através do qual 85% do material de solo passa. 

 

• O material do filtro deve ter uma permeabilidade alta para prevenir a formação 

de grandes forças de percolação e altas pressões hidrostáticas: 
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                                 (5) 

 𝐷15(𝑆) = diâmetro através do qual 15% do material do maciço passa. 

 

Além do exposto, também existem outros critérios utilizados durante o 

dimensionamento de filtros em barragens, como o da U.S. Bureau of Reclamation e o da U.S. 

Army Corps of Engineers, criados desde os estudos desenvolvidos por Terzaghi. Silva (2016) 

listou alguns exemplos, como mostrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Diferentes critérios de filtros estabelecidos a partir dos estudos de Terzaghi. 

Critérios clássicos baseados na 

distribuição granulométrica 

Sherard et al. (1963) 

Unisted States Bureau of Reclamation - USBR (1977) 

Sherard e Dunnigan (1985) 

Foster e Fell (1999a) 

Vaughan e Soares (1982) 

Critérios atuais baseados na 

distribuição granulométrica 

United States Soil Conservation Service - USSCS (1994) 

US Army Corp of Engineers - USACE (1994) 

Unisted States Bureau of Reclamation - USBR (2011) 

Critérios baseados no tamanho 

da abertura dos vazios do 

material de filtro 

Brauns e Witt (1987) 

Schuler e Brauns (1993, 1997) 

Lafleur et al. (1993) 

Giroud (1996) 

Indraratna e Raut (2006) 

Indraratna et al. (2007) 

Raut e Indraratna (2008) 

Kenny et al. (1985) 

Critérios baseados na 

permeabilidade do filtro 

Vaughan e Soares (1982) 

Vaughan e Bridle (2004) 

Delgado et al. (2006) 
Fonte: Silva (2016). 

 

2.6 Instrumentação em Barragens 

 

A instrumentação em uma barragem tem por objetivo o monitoramento da mesma, 

a fim de avaliar seu desempenho a partir de inspeções para evitar situações indesejáveis, como 

afirma o Ministério da Integração Nacional (2002), quando diz que “A instrumentação deve ser 

monitorada, analisada e mantida, para garantir a operação segura da barragem.” 
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No mesmo documento, são dadas instruções de como proceder as atividades 

relacionadas aos instrumentos a serem utilizados:  

 

Juntamente com todas as descrições dos instrumentos devem estar suas leituras 
iniciais, limites de projeto, dados e requisitos para sua calibração, faixas normais de 
operação e níveis de alarme, valores para os quais uma revisão detalhada das leituras 
é necessária. Responsabilidades devem ser atribuídas para leituras rotineiras dos 
instrumentos, mudanças de leituras iniciais, calibração e interpretação dos resultados. 
 

O modo e a metodologia de leitura automática ou manual devem ser descritos. Se 
automatizado, o sistema deve ser descrito, incluindo números dos telefones utilizados 
pelo modem. Sendo manual, deve haver documentação quanto à metodologia, à 
manutenção, à calibração e à estocagem dos equipamentos de leitura dos instrumentos. 

A localização exata e os detalhes de instalação dos instrumentos devem ser fornecidos 
e complementados com desenhos de plantas, vistas e seções transversais. 

A documentação da instrumentação pode ser coberta por um relatório de 
instrumentação em separado com referência a ela no manual de Operação, 
Manutenção e Inspeção (OMI). 

 

Diversos são os aparelhos utilizados para monitorar barragens de terra, dentre eles 

destacam com maior importância ao presente trabalho os piezômetros e os medidores de nível 

d’água. Cruz (2004) expõe que os piezômetros têm como principal função aferir as 

poropressões no maciço, enquanto os medidores de nível d’água são instrumentos responsáveis 

por medir o nível freático no solo. 

 

2.6.1 Nível D’água 

 

O nível freático de um barramento é determinado como sendo a superfície no limite 

superior de um dado volume de água, ponto no qual a pressão é equivalente à atmosférica. De 

acordo com Fonseca (2003), a medição do nível d’água, em maciços de solo ou rocha baseia-

se em acessar de forma direta a água em profundidade, processo que pode ser feito por meio da 

execução de furos de trado ou sondagem, por exemplo, e medir a cota em que sua superfície se 

encontra através de um dispositivo qualquer voltado a este fim.  

Em barragens, usualmente essa medição é feita por um aparelho relativamente 

simples, composto por um tubo de PVC colocado no local onde foi feito um furo de sondagem, 

coberto por um material de características filtrante (geotêxtil) e drenante (areia), além de uma 

camada selante, com o intuito vedar o espaço entre o tubo de PVC e o furo da sondagem, como 

explica Fonseca (2003). Comumente, se faz uma proteção em concreto acima do aparelho, na 
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superfície, para preservar o mesmo contra possíveis atos de vandalismo. A Figura 18 

exemplifica um medidor de nível d’água. 

 

Figura 18 – Exemplo de um medidor de nível d’água. 

 

Fonte: Fonseca (2003). 

 

2.6.2 Piezômetro 

 

Segundo Cerqueira (2017), de maneira geral, o monitoramento piezométrico busca 

computar dados e leituras realizadas in loco, gerir e analisar as variações dos níveis, vazões e 

pressões da água que percola pelo maciço, permitindo a relação sestas variações com modelos 

e análises de percolação e de estabilidade física das estruturas estudadas. Leme (2015) explica 

que, se tratando de barragens, a determinação das poropressões é feita através de piezômetros, 

sendo este instrumento responsável por fornecer a carga de pressão no ponto onde é instalado, 

e explica ainda que “A carga hidráulica é calculada a partir deste ponto, que equivale à cota de 

instalação somada à coluna de água sobre o mesmo”.  

São diversos os tipos de piezômetros existentes, possuindo diferentes naturezas e 

princípios de funcionamento, como afirma Fonseca (2003), onde esses diferentes tipos de 

instrumentos compreendem tanto a medição direta das poropressões quanto a medição indireta, 

obtida a partir da correlação com medidas de outras grandezas. Todavia, são mais usuais os de 

tubo aberto (tipo Casagrande), elétricos, de corda vibrante, pneumáticos e hidráulicos.  
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De acordo com Leme (2015), o piezômetro de Casagrande é composto por um tubo 

de PVC, onde parte desse tudo é perfurado, envolvido com geotêxtil e ligado a sua extremidade 

inferior. Esse conjunto fica inserido em um bulbo de material drenante, e confinado em um 

trecho limitado (usualmente de 1,0m), por uma camada selante de solo-cimento (ou bentonita), 

que tem por finalidade vedar o espaço anular entre o tubo e o furo. A Figura 19 representa o 

esquema desse tipo de piezômetro. 

 

Figura 19 - Detalhe de um piezômetro tipo Casagrande. 

 

Fonte: Leme (2015). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão expostos os procedimentos necessários para a realização da 

presente pesquisa. Será apresentado os dados da barragem estudada, além da descrição das 

etapas das modelagens numéricas. 

 

3.1 Estudo de Caso 

 

Para a elaboração deste trabalho, estabeleceu-se a Barragem Aracoiaba como estudo 

de caso. Sua escolha se deu devido ao filtro presente em sua estrutura, no caso, um filtro 

inclinado, o qual é o tipo escolhido como objeto de análise neste projeto.  

 

3.1.1 Histórico do Empreendimento 

 

Com base em seu Plano de Operação e Manutenção (POM), a Barragem Aracoiaba 

integrou parte do Programa de Gerenciamento e Interligação dos Recursos Hídricos 

(PROGERIRH) que teve por objetivo a ampliação da oferta e garantia de água para usos 

diversos, buscando, dessa forma, atenuar a escassez hídrica presente na região de sua construção. 

Este tipo de empreendimento tem relevante importância no cenário sócioeconômico do local e 

de suas redondezas, possibilitando seu uso por organizações sem fins lucrativos, cooperativas 

de produtores, órgãos municipais, estaduais e até mesmo federais. Por abranger diferentes 

públicos, sua gestão deve ser discutida a fim de definir a melhor maneira de sua utilização no 

que diz respeito aos âmbitos social, financeiro e ambiental. A barragem em estudo pode ser 

observada na Figura 20.  
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Figura 20 – Vista superior da Barragem Aracoiaba. 

 

Fonte: COGERH (2018). 

 

As obras da Barragem Aracoiaba tiveram início em setembro do ano de 2000 e se 

desdobraram até meados de 2002, mais precisamente até o mês de junho daquele ano. As 

empresas responsáveis pela execução da barragem foi a Construtora E.I.T. S/A, enquanto o 

acompanhamento e supervisão da obra foi feito pela Coba Consultores S/A, conforme contratos 

entres a estas e a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH). 

Atualmente, a responsabilidade pela operação como um todo do empreendimento, 

além de sua manutenção, é da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), a qual 

mantém um Agente de Guarda e Inspeção de Reservatórios (AGIR) no local, cuja importância 

se dá pelo serviços de zeladoria e na operação de estruturas hidromecânicas e aferição de 

dispositivos de medição presentes na barragem, como réguas limnimétricas e piezômetros. 

 

3.1.2 Localização e Acessos 

 

A barragem de Aracoiaba, que serve como barramento para o Rio Aracoiaba, 

localiza-se no município que carrega esse mesmo nome, no Estado do Ceará. O acesso ao 

município de Aracoiaba, partindo da capital do Estado, Fortaleza, se dá através da rodovia 
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estadual CE-060, em direção ao sul do Estado. Ao chegar na cidade, segue-se por uma estrada 

de terra por cerca 12 km com destino à barragem, chegando na ombreira direita da mesma, a 

qual tem como referência as coordenadas UTM: N 9.513.200 - E 533.650 - zona 24M. As 

Figuras 21 e 22 mostram a localização da cidade de Aracoiaba no Estado e o trajeto entre a 

mesma e a barragem. 

 

Figura 21 - Localização do Município de Aracoiaba no Estado do Ceará. 

 

Fonte: Modificado de IBGE. 
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Figura 22 – Mapa de Localização e Acesso à Barragem Aracoiaba. 

Fonte: Modificado de IPECE (2008). 

 

3.1.3 Descrição do Empreendimento 

 

Essencialmente, a barragem é constituída de um maciço de terra com seção 

homogênea, com filtro de areia inclinado e tapete drenante horizontal. Em sua seção máxima, 

na Estaca 50, apresenta uma altura de 36,02 m e tem ao todo uma extensão de 2.039,69 m pelo 

coroamento (cota 100,00 m). O vertedouro, do tipo canal de concreto com soleira livre e 

localizado na ombreira direita, possui 32,00 m de largura e 940 m de comprimento, a soleira 

vertente do barramento está fixada na cota 95,00 m atingindo 5,0 m de revanche e a tomada 

d’água, do tipo descarga de fundo com galeria em concreto armado, com seção circular de 2,0 

m, localiza-se na estaca 37+9,78. A Figura 23 detalha a seção máxima da barragem. 
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Figura 23 - Detalhe da seção máxima da barragem. 

 

Fonte: Modificado de POM – Barragem Aracoiaba.
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Além disso, a barragem possui torre de controle a montante, com um sistema duplo 

de comportas, comprimento de 136,51 m e vazão regularizada de 2,00 m³/s (NA=80,00) e de 

3,50 m³/s (NA=90,00), ambas relacionadas à uma abertura de 20% da comporta. A vazão à 

galeria de desvio é de 20,00 m³/s com TR = 50 anos. O empreendimento conta também com 

uma tubulação com diâmetro de 200 mm que passa por dentro da galeria, acoplada a uma turbo-

bomba, voltada para o abastecimento local. Os Quadros 6, 7 e 8 resumem essas e outras 

informações relacionadas à barragem: 

 

Quadro 6 – Dados acerca da Barragem Principal. 

Descrição Dado Descrição Dado 

 

Tipo Barragem de terra com 
seção homogênea 

 

Altura 
Máxima 

36,02 m 

 

 

 

Cota do 
coroamento 

100,00 m 

 

 

 

Taludes 

Montante 1:2,5 até a cota 95 e 
1:2 até a cota 100 (crista); 
Jusante 1:2 com bermas de 
3,00 nas cotas 73,00; 82,00 e 
91,00 e berma de 5,00 m no 
topo do enrocamento de pé 
que tem talude de 1:1,5. 

 

 

Extensão pelo 
coroamento 2.039,69 m 

 

 

Proteção dos 
taludes 

Proteção de montante em 
enrocamento de pedra (rip-
rap) com espessura de 0,75 
m; proteção de jusante em 
enrocamento granular de brita 
selecionada por diâmetros. 

 

Largura do 
coroamento 7,00 m 

Revestimento 
do 

coroamento 

Revestimento primário com 
espessura de 0,20 m 

Largura máxima 
da base 182,30 m Drenagem Caneleta de ombreira 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Quadro 7 – Dados acerca da Tomada D’água. 

Descrição Dado Descrição Dado 

 

Tipo 
Descarga de fundo com 

galeria de tomada d’água 

 

Dimensões 

 

Seção da galeria (circular) 
com 2,00 m e tubulação com 

DN = 200 mm 

Localização Estaca 37 + 9,78 

 

Quantidade 
de tomadas 

 

01 tomada 

 

 

Controle 
Controle de descarga a 

montante 

Bacia de 
dissipação e 

caixas de 
registro 

 

Caixa de jusante em concreto 
armado e medidor de vazão 

tipo triangular 
 

Materiais e 
revestimento Galeria de concreto armado 

Capacidade 
de vazão 

Descarga regularizada de 
20,00 m³/s (TR = 50 anos) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Quadro 8 – Dados acerca do Sangradouro. 

Descrição Dado Descrição Dado 

 

Tipo Canal natural escavado 
 

Revanche 5,00 m 

 

Características 
da soleira 

Perfil Creager vertente em 
concreto 

Lâmina 
d’água 

máxima de 
projeto 

 

2,19 m (1000 anos) e 2,82m 
(1000 anos) 

 

Largura do 
sangradouro 32,00 m 

 

Características 
do canal de 

sangria 

Canal de aproximação 
escavado em terreno natural, 
soleira vertente em concreto e 
canal de restituição escavado 
em rocha 

 

Cota da 
soleira 

95,00 m 
  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

3.2 Coleta de Dados de Instrumentação junto à COGERH 

 

Foi solicitado junto à Gerência de Segurança e Infraestrutura (GESIN/COGERH) 

os dados de instrumentação da barragem em estudo, como dos piezômetros, essenciais para a 
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construção e controle do modelo feito neste trabalho. Para a obtenção de tais dados, como 

mostra um relatório relacionado a segurança de barragens, feito pela COGERH em conjunto 

com a SRH (2013), há um procedimento a ser seguido. 

 

As atividades de campo são realizadas de forma descentralizada nas doze regiões 
hidrográficas do Estado, através das oito unidades regionais de gerenciamento. Cada 
sede regional dispõe de um corpo técnico habilitado para realizar inspeções 
regulares em barragens estaduais. Porém, as ações de monitoramento e manutenção 
tem início com os AGIR, os quais são treinados para compreender os aspectos 
relacionados à segurança de barragens e realizar pequenas ações de manutenção 
vinculadas à conservação das estruturas. 

 

Como afirmado pela COGERH e a SRH, para que seja possível o monitoramento 

da segurança das barragens, é de suma importância, por meio de inspeções no maciço de terra, 

“obter as leituras nos instrumentos e fazer as avaliações periódicas para identificar como o 

fenômeno está se processando com o tempo”. Isso faz com que a os dados tenham sua relevância 

respeitada, de tal forma que a manutenção e controle da instrumentação nas barragens se prove 

necessária.  

Os dados recebidos como resposta foram relativos a piezômetros do tipo 

Casagrande instalados a montante e a jusante de 4 seções da barragem, estando elas nas estacas 

44, 48, 60 e 82. As leituras iniciaram em 1º de julho do ano de 2006 e foram computadas até 4 

de agosto de 2014 tendo, dentro desse intervalo, alguns momentos onde certos piezômetros não 

tiveram leituras registradas. A Figura 24 exemplifica os piezômetros inseridos na barragem. 
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Figura 24 - Detalhe de piezômetro instalado na barragem. 

 

Fonte: POM – Barragem Aracoiaba. 

 

A seção da barragem abordada para os fins do estudo foi a localizada na estaca de 

número 48, pois embora a seção máxima e, portanto, mais interessante ao trabalho se 

encontrasse na estaca 50, não haviam dados de instrumentação disponíveis desta, de forma que 

optou-se pela utilização da seção munida de dados com estaca mais próxima à 50, no caso, a 

seção da estaca 48. O Apêndice A traz as leituras dos piezômetros utilizados nas análises 

executadas nas posteriores etapas deste projeto. Os Gráficos 1 e 2 relacionam as cargas 

hidráulicas dessa seção com os respectivos períodos em que foram atingidas e seus níveis 

d’água, a partir dos dados dos piezômetros fornecidos. Optou-se pela divisão em dois gráficos, 

um com os piezômetros a jusante e o outro a montante, para permitir uma melhor visualização. 
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Gráfico 1 – Variação da carga hidráulica com o tempo – Piezômetros a montante. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Gráfico 2 – Variação da carga hidráulica com o tempo – Piezômetros a jusante. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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3.3 Parâmetros Geotécnicos 

 

3.3.1 Parâmetros Geotécnicos da Fundação 

 

De acordo com o Projeto Executivo da Barragem Aracoiaba e Adutoras Aracoiaba 

e Baturité (1997), na área onde a barragem foi implantada foi identificado um material de 

sedimentos coluvionares e rocha (migmatito) no lado da ombreira direita, além de sedimentos 

coluvionares na ombreira esquerda. Foi necessário ainda a adoção de medidas para controlar a 

percolação através da fundação do barramento, uma vez que na área de várzea sedimentos 

aluvionares carregavam pedregulhos na base, os quais precisam ser interceptados para evitar 

problemas.  

Com relação as características de permeabilidade, o Projeto Executivo da barragem 

expõe que “a qualidade da rocha varia localizadamente”. Inicialmente, ao analisar as 

características dos materiais da barragem, os maiores coeficiente de permeabilidade média 

encontrados faziam parte das camadas aluvionares, da ordem de 1x10-5 m/s, podendo atingir 

1x10-4 m/s na camada de pedregulho. À jusante as duas sondagens executadas (SM-8 e SM-9), 

por sua vez, revelaram maciço de classes IV e V de Bieniawski, ou seja, de qualidade não tão 

boa para os fins do empreendimento naquela área. A Tabela 2 mostra os resultados obtidos de 

permeabilidade através de sondagens executadas próximas à seção máxima da barragem. 

 

Tabela 2 - Permeabilidade pela fundação nas zonas próximas a seção máxima. 
Furo SM - 6 SM - 7 SM - 8 SM - 9 

Cota de aplicação do furo (m) 69,70 69,61 69,03 69,19 

Cota de Obtenção da 

Permeabilidade (m) 
58-62,8 57-60 56,7-60,1 48,8-52 62,5-65,5 58-61,3  

Permeabilidade (m/s) 4x10-7 1x10-6 2x10-5 1x10-7 3x10-6 7x10-7 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Para os fins do trabalho foi utilizada uma permeabilidade média no valor de  

6,5x10-6 m/s, a partir das permeabilidades encontradas nas sondagens descritas na tabela 

anterior. 

É revelado ainda pelo Projeto Executivo da barragem que as duas ombreiras 

possuem características distintas. Enquanto que a ombreira direita tem maciço rochoso de boa 

qualidade (classes I e II de Bieniawski), a ombreira esquerda, mais precisamente entre a meia 

encosta e seu extremo, próximo à cota 95, apresenta rochas de baixa qualidade (classes III, IV 
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e V de Bieniawski), além do fato do capeamento do solo possuir espessuras que chegam a 10,0 

m. Além disso, estudos mostraram que na região de várzea a rocha é de boa qualidade à 

montante e também no eixo analisado. 

 

3.3.2 Parâmetros Geotécnicos da Barragem 

 

Para a elaboração do modelo no tópico subsequente, foram adotados diversos 

parâmetros baseados na literatura disponível e em dados coletados relacionados ao maciço do 

barramento. A Tabela 3 mostra dados relacionados a ensaios feitos com material de dois pontos 

do maciço da barragem. 

 

Tabela 3 - Ensaios de caracterização do material. 

Poço 
Prof. (m) 

CARACTERÍSTICAS DOS CORPOS DE PROVA 

c' (kPa) ᵩ' (°) γ (t/m³) e 
Pressão Pré-

Adens. 
(kgf/cm²) 

Índice de 
Compressão 

PI - 03A 

(1,00 a 1,35) 
1,764 0,74 1,8 0,22 14 30 

PI - 01  

(1,80 a 2,15) 

1,74 0,58 0,6 0,06 

8 29 1,74 - - 0,07 

1,74 - - - 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Com base nos resultados fornecidos pelo projeto, foi dado início ao modelo com a 

inserção dos mesmos como características da barragem. Para o solo compactado, considerou-

se a coesão como uma média entre os dois valores encontrados, dispostos na Tabela 3, no valor 

de 11 kPa. Os parâmetros geotécnicos para os estudos de estabilidade foram adotados desse e 

demais materiais presentes nas diferentes partes da barragem como a areia do filtro, 

enrocamento, entre outros, estão presentes na Tabela 4.   
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Tabela 4 - Parâmetros Geotécnicos da Barragem. 
Material γ (kN/m³) c' (kPa) ᵩ' (°) ᵩb (°) 

Areia Filtro 19 0 30 0 

Brita Corrida 19,5 0 35 0 

Enrocamento 20 0 40 0 

Pavimento 19 10 30 0 

Solo Compactado 18,39 11 29,5 15 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Como pode ser observado na Tabela 4, foi considerado ainda o parâmetro de solos 

não saturados b. Segundo Krahn (2004), a resistência de um solo pode ser considerada como 

tendo três componentes: a resistência coesiva devido a c’, a resistência de atrito devido a ’ e a 

resistência pela sucção devido a b. Na ausência de valores experimentais para b, Krahn (2004) 

afirma ainda que o mesmo pode ser estimado como sendo ½ do ângulo de atrito efetivo. 

A permeabilidade adotada foi de 2,5x10-9 m/s, baseado em dados coletados 

relacionados ao maciço da barragem. 

 

3.4 Modelagem Numérica da Barragem 

 

Com o intuito de investigar as condições de segurança da barragem de terra, em 

função das variações de cargas hidráulicas ao longo do tempo e sua influência na estabilidade 

dos taludes do barramento, foi utilizado o software GeoStudio 2019, desenvolvido pela 

GEOSLOPE International Ltd, mais precisamente em seus módulos “SEEP/W” para a análise 

de fluxo e “SLOPE/W” para a análise de estabilidade dos taludes. Além disso, é necessário 

frisar ainda que o método de pesquisa utilizado no software foi do tipo “entrada e saída”. 

 

3.4.1 Modelo para Análise de Fluxo 

 

A geometria analisada neste trabalho corresponde à seção máxima da Barragem 

Aracoiaba, situada na estaca 50, baseada no POM da mesma. Esta seção foi discretizada em 

uma malha de 5.177 elementos finitos com tamanho global de 1 m, gerados automaticamente 

pelo software. 

Pronta a geometria da barragem, foram inseridos no modelo os materiais 

correspondentes as diferentes regiões existentes, como o filtro, o maciço de terra, o “rip-rap”, 
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coroamento, entre outros, e também parâmetros como a coesão e o ângulo de atrito. A Figura 

25 mostra o modelo já com as essas alterações. 

 

Figura 25 – Modelagem da barragem no software. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

3.4.2 Modelo para Análise de Estabilidade 

 

Na análise da estabilidade dos taludes da barragem foi utilizado o método de 

Morgenstern & Price (1965), conhecido pela rigorosidade, e que pode ser aplicado a qualquer 

superfície de ruptura, sendo assim visto como boa opção à realização do trabalho. Neste método, 

como explica Vecci (2018), as condições necessárias à estabilidade satisfazem as condições de 

equilíbrio de momentos e forças, de forma simultânea e em sua totalidade. Seu procedimento 

passa pela divisão da massa de potencial deslizamento em fatias infinitesimais, de forma que 

se faz necessário o uso de um computador, para auxiliar na resolução dos cálculos. 

 

3.5 Calibração do Modelo – Análise de Fluxo 

 

Com base nos dados de instrumentação fornecidos pela COGERH, a modelagem 

passou por um processo de calibração através de uma retroanálise, sendo este baseado em um 

estudo de fluxo transiente. Este processo de calibração tem por objetivo obter um modelo 

numérico que apresente um comportamento hidráulico semelhante ao observado in loco, a partir 

dos dados disponíveis das leituras dos piezômetros.  

É importante frisar que as análises presentes neste estudo foram realizadas tomando 

como base um único ponto da barragem, onde buscou-se escolher um ponto que se encontrasse 

em uma região intermediária da barragem e do fluxo que passa através dela, para que pudesse 

ser considerado representativo. A Figura 26 ilustra o ponto escolhido e sua localização dentro 

do modelo. 
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Figura 26 - Localização do ponto utilizado para as análises de fluxo pela barragem realizadas 
neste estudo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Durante tais análises de fluxo transiente, foram utilizadas como condições de 

contorno as variações de carga hidráulica observadas no reservatório, durante o período em que 

os dados foram coletados. Dessa forma a calibração do modelo numérico citada anteriormente 

preocupou-se em: (I) Alterar a anisotropia do solo; e (II) Modificar os parâmetros da fundação 

da barragem.  

De acordo com Massad (2010), “os solos dos aterros compactados e da maioria dos 

depósitos naturais são, na realidade, meios anisotrópicos, isto é, a permeabilidade varia com a 

direção do fluxo”, preceito o qual o modelo adotado no presente trabalho segue. Durante o 

processo de calibração, foram adotados valores de para Ky/Kx iguais a 2,0; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1 e 

0,05.  

Em relação aos parâmetros modificados da fundação da obra, os escolhidos foram 

a permeabilidade, a porosidade e a anisotropia do solo. A permeabilidade teve seu valor real 

multiplicado por 10 vezes e em seguida por 100. Para a porosidade adotou-se um valor de 0,4, 

e variações para 0,3 e 0,5. A anisotropia do material presente da fundação foi considerada com 

Ky/Kx sendo igual a 0,5 e 0,1, além de ter sido feita uma tentativa considerando o meio como 

isotrópico (Ky/Kx = 1,0) 

 

3.6 Variações Geométricas no Modelo – Alteração da Inclinação do Filtro 

 

Concluída a calibração do modelo para o sistema de filtro existente na barragem, 

foram feitos diferentes modelos alterando a inclinação do filtro com o intuito de comparar as 

condições de fluxo pelo maciço e condições de estabilidade da barragem com base na variação 

dos fatores de segurança e de fluxo da fundação, a fim de conferir a viabilidade e necessidade 

do uso do filtro tipo inclinado, uma vez que sua execução do mesmo é mais complexa. Para 

isso, três diferentes modelos foram adotados. 



 

58 

 

Primeiramente, analisou-se um filtro vertical (tipo chaminé) (Configuração 1), que, 

na prática, é de execução menos complexa e mais adotado em comparação com o filtro do tipo 

inclinado, conforme pode ser visualizado na Figura 27. 

 

Figura 27 – Configuração 1: filtro vertical. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Em seguida, foi observado o comportamento da obra com outras duas inclinações. 

O filtro de projeto executado forma um ângulo de aproximadamente 76º entre sua face voltada 

para montante e a horizontal. Foi idealizado então aumentar essa inclinação, diminuindo esse 

ângulo para aproximadamente 48º (Configuração 2) e posteriormente 37º (Configuração 3). 

Essa medida foi adotada a fim de ver se a alteração no ângulo de inclinação do filtro tem grande 

influência sobre o comportamento da obra. As Figuras 28 e 29 ilustram as Propostas 2 e 3, 

respectivamente, descritas anteriormente. 

 

Figura 28 – Configuração 2: filtro um pouco mais inclinado para jusante. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Figura 29 – Configuração 3: filtro ainda mais inclinado para jusante. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nas análises realizadas no 

modelo executado de acordo com o processo descrito no capítulo anterior e suas respectivas 

discussões, levando em consideração os objetivos propostos para o presente projeto. 

 

4.1 Calibração do Modelo 

 

a) calibração do modelo alterando as propriedades do solo compactado: 
 

Como explicado no capítulo de materiais e métodos, durante o processo de 

calibração foram utilizados diferentes valores para a anisotropia do solo, em busca daquele que 

seria mais representativo em comparação à curva obtida pelos dados de campo da variação da 

carga hidráulica com o tempo.  

Para avaliação dos resultados, foi obtido os resultados de carga total para o ponto 

de coordenada (99,58;79,24), para as diferentes análises (Ky/Kx do maciço iguais a 2,0; 1,0; 

0,5; 0,2; 0,1 e 0,05), constatando-se que a variação de carga hidráulica de maior aproximação 

dos valores reais (modelo numérico) com os dados de instrumentação teve a anisotropia igual 

0,05, como apresentado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Comparação entre os resultados obtidos da variação da carga hidráulica com o 

tempo alterando o grau de anisotropia do solo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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b) calibração do modelo alterando as propriedades da fundação: 
 

Com base no modelo com a anisotropia do solo do maciço Ky/Kx =0,05, procedeu-

se alterações nas propriedades do solo de fundação. Os diferentes parâmetros da fundação da 

obra (porosidade, permeabilidade e a anisotropia do solo) foram modificados durante o 

processo de calibração do modelo, conforme descrito na metodologia. O Gráfico 4 ilustra o 

resultado obtido relativo à alteração da porosidade. 

 

Gráfico 4 - Comparação entre os resultados obtidos da variação da carga hidráulica com o 

tempo alterando a porosidade do solo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Como é possível notar, os resultados obtidos variando a porosidade se sobrepõem 

uns aos outros, ou seja, a alteração desse parâmetro não muda em nada o retorno que a barragem 

dá no que diz respeito a sua variação de cargas hidráulicas ao longo do tempo. 

Apesar de haver resultados de campo para a permeabilidade do solo de fundação, 

neste processo de calibração também se optou por investigar a influência da variabilidade deste 

parâmetro. A alteração da permeabilidade fez com houvesse diferença nos resultados para as 

cargas hidráulicas, principalmente nos extremos, como exposto no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Comparação entre os resultados obtidos da variação da carga hidráulica com o 

tempo alterando a permeabilidade da fundação da barragem. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Pelo gráfico apresentado, as cargas hidráulicas não tiveram uma maior aproximação 

dos resultados obtidos pelo modelo instrumentado, havendo inclusive maiores dispersões para 

permeabilidades reduzidas em 50 vezes e para permeabilidades aumentadas em 50 vezes em 

relação a permeabilidade média de campo. 

O parâmetro de anisotropia também foi avaliado, alterando a relação Ky/Kx para 

os valores de 0,5 e 0,1. O Gráfico 6 resume os resultados encontrados para as alterações 

realizadas nos parâmetros da fundação da barragem.  
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Gráfico 6 - Comparação entre os resultados obtidos da variação da carga hidráulica com o 

tempo alterando os parâmetros da fundação da barragem. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

De modo geral, nota-se que a variação dos parâmetros dessa parte do barramento 

não influenciou significativamente na alteração das cargas hidráulicas. 

 

4.2 Avaliação da estabilidade no modelo calibrado e nas configurações propostas 

 

4.2.1 Estudos de Estabilidade em Regime Permanente – Modelo Calibrado 

 

O valor do FS obtido durante as análises feitas para o modelo calibrado em regime 

permanente da barragem em sua geometria original, com o filtro de projeto, foi de 

aproximadamente 2,00. Esse valor, como será discutido mais a frente, ficou bem próximo do 

FS da barragem real. A figura 30 mostra a barragem modelada e seu respectivo FS. 
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Figura 30 - Fator de segurança da barragem em regime permanente para a barragem em sua 

geometria original, com o filtro de projeto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Nota-se que a área da região da superfície de ruptura que se encontra saturada não 

é muito grande neste caso, o que pode-se dizer ser uma vantagem, pois como já foi exposto no 

decorrer do presente trabalho, saturar a superfície de ruptura do talude da barragem pode 

acarretar danos à obra. 

 

4.2.2 Estudos de Estabilidade em Regime Operacional Transiente – Modelo Calibrado 

 

No que diz respeito a estabilidade da barragem em seu regime operacional 

transiente, o modelo calibrado apresentou valores de FS muito próximos aos o modelo com 

dados de instrumentação, durante todo o período de monitoramento, como mostra o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Comparação entre as variações dos fatores seguranças ao longo do tempo entre o 

modelo instrumentado e o modelo do filtro de projeto calibrado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Isso é um indicativo de que o modelo numérico calibrado apresenta um 

comportamento semelhante ao modelo instrumentado, visto que proporciona valores muito 

próximos, o que permite dar sequência ao projeto com a convicção de que o modelo é 

representativo. Essa proximidade fica mais explícita comparando estatisticamente os resultados 

de estabilidade no período em análise, como na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Análise estatística dos fatores de segurança do filtro de projeto e de seu modelo 

calibrado. 

Modelo FS Médio FS Máximo FS Mínimo Desvio Padrão 
Modelo Instrumentado  2,01 2,04 2,00 0,01 

Modelo Filtro de Projeto 

Calibrado 
2,01 2,04 2,00 0,01 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

4.2.3 Estudos de Estabilidade em Regime Permanente – Configurações Propostas 

 

Os modelos propostos já calibrados, em suas três diferentes geometrias para seu 

filtro, apresentaram valores de FS diferentes durante o período em que houve dados disponíveis 
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para as análises, em regime permanente. A Figura 31 apresenta o FS encontrado para a barragem 

com o filtro vertical (2,05), adotado na Configuração 1. 

 

Figura 31 - Fator de segurança da barragem em regime transiente para Configuração 1. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Da mesma forma, as Figuras 32 e 33 indicam os FS’s resultantes das Configuração 

2 (1,81) e 3 (1,75), que tiveram o filtro mais inclinado à jusante. 

 

Figura 32 - Fator de segurança da barragem em regime transiente para Configuração 2. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Figura 33 - Fator de segurança da barragem em regime transiente para Configuração 3. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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É possível ver que a partir do momento em que se inclinou o filtro à montante, 

houve uma queda considerável do FS da barragem. Isso se explica devido ao aumento da área 

saturada da superfície de ruptura do talude de jusante do barramento. 

 

4.2.4 Estudos de Estabilidade em Regime Operacional Transiente – Configurações 

Propostas 

 

Assim como para o regime permanente de fluxo, descrito no item anterior, durante 

a análise do modelo em regime operacional transiente, notoriamente o valor de FS decresceu 

de acordo com que a inclinação do filtro para jusante foi aumentada.  

A diferença entre as respostas das três propostas modeladas, com relação aos seus 

FS’s, foi expressiva. Todavia, a variação que cada proposta teve para seus próprios valores de 

FS ao longo do período analisado não é muito grande, como será ilustrado mais à frente. O 

Gráficos 8 resume essa variação ao longo tempo e compara ainda com os resultados obtidos 

para o filtro de projeto calibrado. 

 

Gráfico 8 - Variação do fator de segurança da barragem ao longo do tempo do filtro de projeto 

calibrado e das outras três propostas modeladas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Como ilustrado no gráfico, as variações do FS em cada uma das propostas no 

decorrer do tempo da análise são pequenas, com valores máximos e mínimos próximos da 

média. Contudo, os valores médios das propostas adotadas diferem significativamente entre si, 

indicando a redução do FS de acordo com o aumento da inclinação do filtro para jusante, como 

apresenta a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Análise estatística dos fatores de segurança das propostas elaboradas. 
Proposta FS Médio FS Máximo FS Mínimo Desvio Padrão 

Filtro de Projeto Calibrado 2,01 2,04 2,00 0,01 

1 – Filtro Vertical 1,98 2,16 1,98 0,02 

2 – Filtro Inclinado 48º  1,83 2,16 1,81 0,03 

3 – Filtro Inclinado 37º 1,78 2,17 1,74 0,04 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

4.3 Avaliação do fluxo pela fundação no modelo calibrado e nas configurações propostas 

 

Feita a modelagem da barragem e sua calibração, foi analisado o fluxo que percola 

através da fundação e a variação da vazão gerada por esse fluxo ao longo tempo. Os resultados 

são expostos no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Variação da vazão média pela fundação da barragem nos diferentes modelos 

produzidos ao longo do tempo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Como ilustrado no Gráfico 9, fica bem claro que as curvas de todas as propostas 

seguem a mesma forma da encontrada para o filtro de projeto, variando apenas os valores de 

vazão média. Isso pode ser explicado através da Lei de Darcy, exposta no capítulo de Revisão 

Bibliográfica, onde, ao analisarmos a equação, é possível notar que quanto maior a distância 

em que a carga se dissipa (trecho entre o pé de montante da barragem até a base do filtro), 

menor a vazão que percola pelo meio, ou seja, quanto mais inclinado está o filtro à jusante, 

menor será o valor dessa vazão, o que é bem representado no gráfico, onde as Propostas 2 e 3 

obtiveram os menores valores de vazão, ao contrário do retorno dado pelo filtro vertical adotado 

na Proposta 1, que possui valores de vazão maiores inclusive que o filtro de projeto.  

Com relação ao comportamento gráfico de cada alternativa, observa-se que cada 

gráfico é fortemente influenciado em função da variação do nível do reservatório, onde nos 

períodos de nível d’água mais elevado no reservatório, a vazão encontrada também foi maior. 

Esses resultados são expostos na Tabela 7, onde comparou-se as vazões médias dos 

filtros de projeto e das propostas com maiores inclinações, com a vazão que ocorreria em uma 

situação de filtro vertical. 

 

Tabela 7 - Vazão média que passa pela fundação da barragem e redução dessa vazão que as 

diferentes inclinações para o filtro proporcionam em comparação ao filtro vertical. 

Proposta Vazão Média (m³/dia) Redução da Vazão (%) 
Filtro de Projeto Calibrado 0,885 5,40 

1 – Filtro Vertical 0,936 - 

2 – Filtro Inclinado 48º  0,830 11,40 

3 – Filtro Inclinado 37º 0,784 16,20 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Os resultados encontrados mostram que não houve grande diferença entre os 

valores de vazão pela fundação entre o filtro de projeto e o filtro proposto vertical, havendo 

uma redução média de apenas 5,4% na vazão. Somente ao inclinar o filtro para jusante (Proposta 

do filtro inclinado 37º), observamos que a vazão apresentaria uma razoável redução. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A partir da modelagem da Barragem Aracoiaba foi possível avaliar seu 

comportamento em relação a sua estabilidade e o fluxo que percola pelo maciço e 

principalmente pela fundação, no modelo calibrado e nas configurações propostas. 

Pelo processo de calibração, pode-se verificar que os resultados do estudo de 

estabilidade para o período operacional mostraram que a variação do fator de segurança da obra 

para o modelo calibrado teve resultados semelhantes ao modelo instrumentado. 

Em comparação da alternativa original de projeto (filtro inclinado) em relação ao 

filtro vertical tradicional (tipo chaminé), foi observado que as vazões mensuradas na fundação 

não tiveram significativas reduções, como se esperava na teoria. Também não foi observado, 

para os dois projetos, grandes alterações quanto a estabilidade, tendendo para uma pequena 

redução no coeficiente de segurança. 

Em contrapartida, com o aumento da inclinação do filtro para jusante, houve 

também a redução da vazão pela fundação da barragem, devido ao aumento do caminho que a 

água precisa percorrer até chegar à base do filtro, o que é um ponto positivo para a escolha 

desse tipo de filtro. Todavia observa-se ainda como desvantagem na redução significativa da 

estabilidade do talude de jusante. 

Portanto para este caso em específico, levando em conta as análises feitas no 

presente trabalho, a opção por um filtro inclinado não apresentou melhoras significativas no 

comportamento da obra, podendo ter sido adotado, para barragem Aracoiaba, um projeto mais 

tradicional como filtro vertical, e assim, evitando uma maior complexidade na execução do 

filtro inclinado. 

 

 



 

71 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABGE - Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. Geologia de 
Engenharia. São Paulo, 1998. 
 

ABREU, R. R. Dimensionamento e Acompanhamento Executivo de uma Barragem de 
Terra para Irrigação – Um Estudo de Caso. 2015, 83 f. TCC (Graduação) – Curso de 
Engenharia Civil, Universidade Federal do Pampa, Alegrete, 2015.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 11682 – Estabilidade 
de Encostas. Rio de Janeiro, 2009. 
 

AYALA, G. R. L. 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. 2018. 136 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 
Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Geotecnia, Fortaleza, 
2018. 
 

BARRANTES, P. R. E. Análise Sísmica e Hidromecânica de uma Barragem de Terra 
Zonada no Peru. 2013 191 f. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Civil, 2013. 
 

BOREAU OF RECLAMATION. Pacific Northwest Region - Columbia River Basin in 
Idaho, Oregon, Washington, Montana & Wyoming. Disponível em: 
https://www.usbr.gov/pn/snakeriver/dams/uppersnake/teton/3.html. Acesso em: 07 de 
dezembro de 2019. 
 
CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N.; RODRIGUES. J.M.A. Mecânica dos solos e suas 
aplicações: fundamentos - vol. 1. 7ª ed. Rio de Janeiro, 2015. 
 

CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N.; RODRIGUES. J.M.A. Mecânica dos solos e suas 
aplicações: mecânica das rochas, fundações e obras de terra - vol. 2. 7ª ed. Rio de Janeiro, 
2015. 
 

CEDERGREN, H. R. Seepage, Drainage, and Flow Nets. 3rd ed. Wiley-InterScience, John 
Wiley & Sons, New York, 1989. 
 

CERQUEIRA, H. M. L. Critérios de Projeto para Instrumentação Piezométrica de 
Diversas Estruturas Geotécnicas em Mineração. [manuscrito]. 166 f. Dissertação (Mestrado) 
– Universidade Federal de Oura Preto, Escola de Minas, Núcleo de Geotecnia, Programa de 
Pós-Graduação em Geotecnia, Ouro Preto, 2017. 
 

COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Ficha Técnica dos Açudes – 
Aracoiaba. Fortaleza, 17 de setembro de 2018. Disponível em: portal.cogerh.com.br/aracoiaba/. 
Acesso em: 14 de outubro de 2019. 
 

COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Plano de Operação e Manutenção 
(POM) da Barragem Aracoiaba. Fortaleza, 2005. 
 

https://www.usbr.gov/pn/snakeriver/dams/uppersnake/teton/3.html


 

72 

 

COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Projeto Executivo da Barragem 
Aracoiaba e Adutoras Aracoiaba e Baturité: Relatório dos Estudos Básicos / Estudos 
Geológico-Geotécnicos. Fortaleza, 1997. 
 

COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Relatório Anual de segurança de 
Barragens – Riscos e Inspeções 2013. 362 f. 
 

COUTINHO, R. Q.– Apostila de Estabilidade de Taludes – DEC- Área de Geotecnia – 
UFPE – Recife. 1997. 
 

COUTINHO, R. Q.; SEVERO, R. N. F. Investigação Geotécnica para Projeto de 
Estabilidade de Encostas. ABMS – Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, 2009. 
 

CRUZ, P. T. 100 Barragens Brasileiras: Casos Históricos, Materiais de Construção, 
Projeto. São Paulo: Oficina de Textos: FAPESP, 2004. 
 

DAS, B. M. Fundamentos de Engenharia Geotécnica; tradução All Tasks; revisão técnica 
Pérsio Leister de Almeida Barros. – São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
 

ELETROBRÁS. Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas. Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. 2003. 
 

FONSECA, Alessandra da Rocha. Auscultação por instrumentação de barragens de terra 
e enrocamento para geração de energia elétrica – estudo de caso das barragens da UHE 
São Simão. 2003. 290 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade 
Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2003. 
 

FOSTER, M.; FELL, R.; SPANNAGLE, M. Analysis of embankment dam incidents. 
UNICIV Report N° R-374 - UNSW, Sydney, Austrália, 1998. 
 

HRADILEK, P. J. et al. Avaliação de pequenas barragens. Brasília: Bureau of Reclamation. 
2002. 74f.: il. (Manual de Irrigação, v.6). 
 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/aracoiaba/panorama. Acesso em: 16 de dezembro de 2019. 
 

IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Fortaleza, 2008. 
 

KRAHN, J. Stability Modeling with SLOPE/W – An Engineering Methodology. First 

Edition, May 2004. 

 

LAMBE, T. W.; WHITMAN, R. V. Soil Mechanics, SI version. Jonh Willey and Sins, Inc., 
Singapura, 1969. 
 

LEME, R. F. Avaliação de uma Metodologia para Projeto de Pequenas Barragens de Terra 
no Semiárido: Construção, Ensaios e Modelagem Numérica. 2015. 223 f. Tese (Doutorado) 
- Universidade Federal do Ceará, Departamento de Engenharia Civil, Área de Concentração: 
Recursos Hídricos, Fortaleza, 2015. 
 

LEME, R. F. Implementação do Método de Análise de Risco para a Otimização da Seção 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/aracoiaba/panorama


 

73 

 

Transversal do Projeto de uma Barragem de Terra. 2006. 66 f. TCC (Graduação) - Curso 
de Engenharia Civil, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. 
 

LIMA, A. F. Comportamento Geomecânico e Análise de Estabilidade de uma Encosta da 
Formação Barreiras na Área Urbana da Cidade do Recife. 2002 186 f. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Engenharia Civil, 2002. 
 

Ministério da Integração Nacional. Manual de Segurança e Inspeção de Barragens. 148f. 
Brasília, 2002. 
 

MASSAD, F. Escavações a céu aberto em solos tropicais da Região Centro-Sul do Brasil. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2005. 
 

MASSAD, F. Mecânica dos Solos Experimental. São Paulo: Oficina de Textos, 2016. 
 

MASSAD, F. Obras de terra: curso básico de geotecnia - 2ª ed. - São Paulo - Oficina de 
Textos, 2010. 
 

MELLO, V. F. B. Some lessons from unsuspected, real and fictitious problems in Earth 
dam engineering in Brazil. Sixth Regional Conference for Africa on SOIL MECHANICS 
& FOUNDATION ENGINEERING. Vol. II, pp. 285 – 304. Durban, South Africa, September 
1975. 
 

MESQUITA, K. F. Implementação do Método de Análise de Risco para Avaliação da 
Estabilidade de uma Barragem de Terra Instrumentada. Estudo de Caso: Barragem 
Pesqueiro. 77 f. TCC (Graduação) – Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2018.  

 

OLIVEIRA, A. G. S. Análise da Eficácia dos Dispositivos de Vedação e Drenagem 
Utilizados em Fundações Permeáveis e Barragens de Terra. 174 f. Dissertação (Mestrado) 
– Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, 2008. 
 

OLIVEIRA, D. A. Análise do fluxo d’água na barragem Engenheiro Armando Ribeiro 
Gonçalves – Açu/RN. 110 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Natal, 2014. 
 

OLIVEIRA, J. R. C. Contribuição para Verificação e Controle da Segurança de Pequenas 
Barragens de Terra. 284 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, 
Escola de Minas, Departamento de Engenharia Civil, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil, Ouro Preto, 2008. 
 

ORTIGÃO, J. A. R. Introdução à Mecânica dos Solos dos Estados Críticos. 3ª ed. Editora 
Terratek, 2007. 
 

PINTO, C. S. Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 Aulas. 3ª ed. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2006. 
 

SARÉ, A. R. Análise das Condições de Fluxo na Barragem de Curuá-Ina, Pará. 167 f. 
Dissertação (Mestrado) – Departamento de Engenharia Civil – PUC – Rio, Rio de Janeiro, 2003. 
 



 

74 

 

SILVA, D. S. Estudo de filtro aplicado ao controle de erosão interna em barragens. 
[manuscrito]. 161 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, 
Departamento de Engenharia Civil, Núcleo de Geotecnia, Ouro Preto, 2016. 
 

SILVA, V. C. Métodos Analíticos para Avaliar a Contribuição de Estacas para o Fator de 
Segurança de Taludes. 73 f. TCC (Graduação) – Curso de Engenharia Civil, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro / Escola Politécnica, Rio de Janeiro, 2013. 
 

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, “Engineering and Design - Slope Stability”.  
Manual Nº 1110-2-1902, Washington, 2003. 
 

VARNES D. J. Slope movement types and processes. In: SCHUSTER & KRIZEK (eds.). 
Landslides: analysis and control. Transportation Research Board Special Report 176, National 
Academy of Sciences, Washington DC. 1978. 
 

VECCI, A. N. Análise Probabilística da Estabilidade de um Talude de Mineração. 2018 82 
f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento 
de Engenharia Civil, 2018. 
 

 

 



 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 



 

76 

 

APÊNDICE A - DADOS DE LEITURAS DOS PIEZÔMETROS UTILIZADOS NAS 
ANÁLISES, SITUADOS NA SEÇÃO DA ESTACA 48 DA BARRAGEM ARACOIABA 

 

DATA 

 

NA 

PZ.48M.01 PZ.48M.02 PZ.48J1.1 PZ.48J1.2 PZ.48J2.1 

 Cota 96,75 Cota 96,75 Cota 100 Cota 100 Cota 91 

 Cota  

Piezométrica 

Cota  

Piezométrica 

Cota  

Piezométrica 

Cota  

Piezométrica 

Cota  

Piezométrica 

1/7/2006  95,43 83,85 92,89 81,19 85,05 65,72 

8/7/2006  95,26 82,85 92,96 81,19 85,12 65,72 

12/12/2006  94,31 82,85 92,75 81,39 85 65,9 

20/12/2006  94,26 82,85 92,56 81,9 84,1 65,9 

27/12/2006  94,21 82,85 92,51 81,18 84,87 65,9 

3/1/2007  94,17 82,85 92,46 81,18 84,84 65,9 

10/1/2007  94,17 82,85 92,69 82,3 84,83 65,89 

17/1/2007  94,14 82,85 92,67 82,62 84,81 65,87 

24/1/2007  94,09 82,85 92,57 83,42 84,78 65,87 

31/1/2007  94,04 82,85 92,6 83,38 84,77 65,86 

7/2/2007  94,01 82,85 92,66 83,28 84,73 66,86 

14/2/2007  93,97 82,85 92,71 83,61 84,74 65,85 

21/2/2007  94,07 82,85 92,64 83,55 84,73 65,85 

28/2/2007  94,15 82,85 92,59 83,96 84,72 65,86 

7/3/2007  94,23 82,85 92,65 83,83 84,7 65,86 

19/3/2007  94,40 82,85 92,75 84,29 84,77 65,86 

26/3/2007  94,43 82,85 92,77 84,2 84,83 65,86 

2/4/2007  94,42 82,85 92,77 84,27 84,84 65,86 

9/4/2007  94,42 82,85 92,77 84,37 84,84 65,87 

16/4/2007  94,46 82,85 92,77 84,39 84,85 65,86 

23/4/2007  94,93 82,85 92,99 84,43 84,87 65,86 

30/4/2007  95,39 86,34 93,31 84,6 84,94 65,86 

7/5/2007  95,44 91,56 93,54 84,77 85,09 65,88 

14/5/2007  95,12 91,29 93,67 84,78 85,15 65,88 

21/5/2007  94,98 91,05 93,31 84,79 85,2 65,89 

28/5/2007  95,02 90,98 93,27 84,78 85,17 65,9 

4/6/2007  95,07 90,96 93,26 84,74 85,13 65,9 

11/6/2007  95,10 91,02 93,36 84,83 85,19 65,91 

18/6/2007  94,99 91,04 93,3 84,78 85,2 65,88 

25/6/2007  94,79 90,94 93,21 84,83 85,18 65,92 

2/7/2007  94,63 90,8 93,1 84,74 85,1 65,92 

9/7/2007  94,62 90,76 93,05 84,72 85,06 65,92 

20/7/2007  94,61 90,74 93,07 84,71 85 65,92 

27/7/2007  94,57 90,7 92,92 84,64 84,95 65,92 

3/8/2007  94,54 90,68 92,89 84,63 84,95 65,92 
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10/8/2007  94,49 90,66 92,97 84,64 84,95 65,92 

17/8/2007  94,44 90,61 93 84,66 84,95 65,92 

25/8/2007  94,39 90,6 92,99 84,65 84,92 65,92 

31/8/2007  94,34 90,58 92,97 84,65 84,92 65,91 

6/9/2007  94,29 90,56 92,95 84,67 84,92 65,91 

14/9/2007  94,23 90,51 92,79 84,59 84,86 65,91 

21/9/2007  94,19 90,45 92,76 84,55 84,82 65,91 

29/9/2007  94,12 90,4 92,73 84,54 84,78 65,91 

5/10/2007  94,07 90,37 92,63 84,55 84,76 65,9 

12/10/2007  94,01 90,34 92,59 84,53 84,73 65,9 

19/10/2007  93,97 90,28 92,48 84,53 84,72 65,9 

26/10/2007  93,91 90,21 92,43 84,52 84,7 65,9 

2/11/2007  93,86 90,18 92,37 84,52 84,68 65,9 

9/11/2007  93,80 90,18 92,52 84,49 84,67 65,9 

16/11/2007  93,75 90,12 92,42 84,41 84,6 65,9 

23/11/2007  93,69 90,05 92,34 84,32 84,52 65,89 

7/12/2007  93,57 89,84 91,97 84,18 84,37 65,73 

26/4/2008  92,14 88,25 90,67 83 83,12 65,71 

2/5/2008  92,82 88,48 90,82 83,07 83,17 65,72 

9/5/2008  93,03 89,09 91,02 83,16 83,27 65,73 

16/5/2008  93,35 89,1 91,2 83,32 83,48 65,7 

23/5/2008  93,55 89,4 91,39 83,54 83,64 65,68 

30/5/2008  93,63 89,6 91,55 83,72 83,8 65,66 

6/6/2008  93,70 89,69 91,65 83,8 83,85 65,65 

13/6/2008  93,83 89,8 91,78 84,01 84,13 65,7 

20/6/2008  93,86 89,85 91,8 84,1 84,19 65,75 

28/6/2008  93,84 89,89 91,83 84,17 84,3 65,72 

4/7/2008  93,86 89,93 91,86 84,27 84,4 65,7 

11/7/2008  93,84 89,96 91,92 84,33 84,45 65,71 

18/7/2008  93,83 89,91 91,93 84,34 84,5 65,72 

25/7/2008  93,80 89,92 91,92 84,38 84,49 65,71 

1/8/2008  93,77 89,9 91,91 84,4 84,48 65,71 

8/8/2008  93,74 87,89 91,9 84,42 84,47 65,71 

10/10/2008  93,33 84,83 91,38 84,3 84,42 65,74 

17/10/2008  93,26 84,79 91,28 84,26 84,39 65,73 

24/10/2008  93,19 85,05 91,4 84,24 84,35 65,74 

31/10/2008  93,12 85,07 91,45 84,19 84,4 65,74 

7/11/2008  93,04 85,11 91,49 84,14 84,32 65,74 

14/11/2008  92,97 84,97 91,51 84,12 84,33 65,74 

21/11/2008  92,91 84,75 91,36 84,07 84,2 65,74 

28/11/2008  92,83 84,65 91,27 84,02 84,17 65,74 

5/12/2008  92,76 84,75 91,32 84,04 84,17 65,73 

12/12/2008  92,69 84,49 91,3 84 84,13 65,73 
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19/12/2008  92,62 84,43 91,28 83,95 84,08 65,73 

26/12/2008  92,55 84,35 91,23 83,93 84,06 65,73 

2/1/2009  92,48 84,25 91,18 83,89 84,02 65,73 

9/1/2009  92,42 84,2 91,15 83,86 84 65,73 

16/1/2009  92,36 84,16 91,11 83,81 83,91 65,74 

23/1/2009  92,29 85,08 91,05 83,77 83,9 65,74 

30/1/2009  92,20 85,02 90,97 83,73 83,87 65,74 

6/2/2009  92,22 85,12 91,02 83,71 83,85 65,74 

13/2/2009  92,17 85,3 91,15 83,69 83,82 65,73 

20/2/2009  92,20 85,39 91,12 83,67 83,79 65,71 

27/2/2009  92,34 85,43 91,1 83,65 83,77 65,73 

6/3/2009  92,59 85,44 91,17 83,67 83,79 64,74 

13/3/2009  92,80 85,41 91,23 83,7 83,81 65,75 

20/3/2009  93,17 84,58 91,4 83,77 83,89 65,74 

27/3/2009  93,60 84,45 91,65 83,85 83,97 65,74 

3/4/2009  94,02 84,33 91,82 83,93 84,05 65,73 

10/4/2009  94,44 84,29 92,1 84,11 84,23 65,75 

17/4/2009  95,01 84,63 92,37 84,26 84,36 65,75 

24/4/2009  95,44 88,53 92,71 84,52 84,64 65,76 

1/5/2009  95,30 88,65 92,82 84,7 84,86 65,76 

8/5/2009  95,69 89,55 93,02 84,85 85 65,8 

15/5/2009  95,38 90,85 93,2 85 85,14 65,84 

22/5/2009  95,19 87,94 93,09 85,05 85,18 65,82 

29/5/2009  95,49 89,23 93,2 85,04 85,19 65,87 

5/6/2009  95,42 89,31 93,26 85,13 85,26 65,9 

12/6/2009  95,26 88,52 93,18 85,09 85,21 65,91 

19/6/2009  95,10 88,43 93,06 85,02 85,15 65,85 

26/6/2009  95,20 87,28 93,05 85,06 85,18 65,91 

3/7/2009  95,10 87,59 93,07 85,07 85,2 65,91 

10/7/2009  95,08 87,55 93,01 85,05 85,16 65,9 

17/7/2009  95,08 87,93 93,02 85,05 85,2 65,9 

24/7/2009  95,37 88,29 93,04 85,05 85,18 65,9 

31/7/2009  95,16 88,14 93,05 85,06 85,2 65,89 

7/8/2009  95,03 86,98 93,07 85,08 85,2 65,9 

14/8/2009  95,06 87,65 93,1 85,12 85,02 65,91 

21/8/2009  95,05 87,21 93,08 85,2 85,07 65,9 

28/8/2009  95,11 87,25 93,07 85,05 85,18 65,89 

4/9/2009  95,07 87,23 93,06 85,02 85,15 65,89 

11/9/2009  95,04 87,19 93,02 85,01 85,12 65,89 

18/9/2009  95,02 87,17 93 84,99 85,11 65,88 

25/9/2009  95,01 86,13 93,05 85 85,13 65,89 

2/10/2009  94,97 84,59 93,11 85,02 85,16 65,9 

9/10/2009  94,92 84,57 93,1 85,01 85,17 65,9 



 

79 

 

16/10/2009  94,86 84,55 93,08 84,99 85,14 65,89 

23/10/2009  94,82 84,51 93,07 84,97 85,12 65,88 

30/10/2009  94,77 84,49 93,06 84,95 85,11 65,87 

6/11/2009  94,72 84,37 93 84,92 85,08 65,87 

13/11/2009  94,67 84,17 92,93 86,91 85,06 65,87 

20/11/2009  94,62 83,96 92,9 86,9 85,04 65,86 

27/11/2009  94,58 83,89 92,87 84,89 85,03 65,86 

4/12/2009  94,53 83,86 92,85 84,87 85,01 65,86 

11/12/2009  94,48 83,83 92,81 84,84 84,99 65,87 

12/7/2010  94,24 84,65 92,7 84,79 84,92 65,82 

19/7/2010  94,18 84,48 92,62 84,75 84,88 65,82 

26/7/2010  94,12 84,64 92,69 84,74 84,87 65,81 

2/8/2010  94,07 84,81 92,69 84,72 84,85 65,81 

9/8/2010  94,00 85,07 92,58 84,67 84,67 65,81 

16/8/2010  93,93 85,35 92,49 84,65 84,77 65,8 

23/8/2010  93,80 85,27 92,43 84,62 84,75 65,8 

30/8/2010  93,66 85,2 92,37 84,59 84,7 65,78 

6/9/2010  93,56 85,12 92,36 84,48 84,6 65,77 

13/9/2010  93,44 85,05 92,05 84,45 84,57 65,76 

20/9/2010  93,30 84,99 91,94 84,4 84,53 65,76 

27/9/2010  93,17 84,93 91,85 84,35 84,5 65,75 

5/10/2010  92,96 84,85 91,77 84,31 84,45 65,74 

11/10/2010  92,78 84,77 91,7 84,22 84,36 65,73 

18/10/2010  92,58 83,91 91,77 84,13 84,34 65,77 

25/10/2010  92,42 83,85 91,76 84,04 84,31 65,76 

1/11/2010  92,26 84,07 91,54 84 84,17 65,74 

8/11/2010  92,06 84,37 91,37 83,95 84,05 65,73 

13/6/2011  94,08 84,53 92,4 84,64 84,73 66,75 

20/6/2011  94,09 84,63 92,36 84,75 84,9 66,39 

27/6/2011  94,12 85,33 92,23 84,81 84,95 66,35 

4/7/2011  94,12 85,22 92,26 84,85 85 65,98 

10/7/2011  94,24 84,5 92,4 84,64 84,73 66,75 

11/7/2011  94,28 85,22 92,27 84,85 85 65,95 

18/7/2011  94,49 85,31 92,44 84,89 85,04 66 

20/7/2011  94,50 84,63 92,36 84,75 84,9 66,39 

25/7/2011  94,50 85,38 92,54 84,93 85,07 65,99 

27/7/2011  94,50 85,34 92,23 84,81 84,95 66,35 

1/8/2011  94,49 85,52 92,57 85 85,16 65,98 

8/8/2011  94,48 85,49 92,54 84,95 85,14 65,97 

15/8/2011  94,46 85,8 92,58 85,05 85,18 65,96 

22/8/2011  94,41 85,75 92,53 85,04 85,19 65,95 

29/8/2011  94,38 85,37 92,52 85,05 85,2 65,99 

5/9/2011  94,34 85,18 92,49 85,04 85,18 65,98 
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12/9/2011  94,29 85,15 92,47 85,03 85,17 65,97 

19/9/2011  94,23 85,02 92,43 85,04 85,18 66 

26/9/2011  94,16 84,99 92,4 85,01 85,15 65,98 

3/10/2011  94,1 84,97 92,38 85 85,15 65,98 

10/10/2011  94,04 85,75 92,33 85 85,14 65,98 

17/10/2011  94,01 85,93 92,27 85 85,13 65,98 

24/10/2011  94,01 85,95 92,22 84,93 85,07 65,97 

31/10/2011  93,98 85,97 92,19 84,88 85,04 65,96 

7/11/2011  93,95 85,39 92,2 84,91 85,06 65,97 

14/11/2011  93,9 85,35 92,18 84,89 85,04 65,95 

21/11/2011  93,84 85,38 92,11 84,86 85,02 65,97 

28/11/2011  93,79 85,39 92,1 84,87 85 65,96 

5/12/2011  93,72 85,4 92,09 84,85 84,97 65,95 

12/12/2011  93,67 85,38 92,06 84,82 84,94 65,94 

30/1/2012  93,34 84,74 91,72 84,64 84,77 65,95 

6/2/2012  93,28 84,63 91,67 84,62 84,76 65,94 

13/2/2012  93,21 84,55 91,73 84,6 84,73 65,94 

20/2/2012  93,32 84,43 91,79 84,56 84,7 65,95 

27/2/2012  93,48 84,39 91,8 84,54 84,65 65,95 

5/3/2012  93,44 84,45 91,82 84,57 84,7 65,96 

12/3/2012  93,46 84,49 91,84 84,59 84,73 65,97 

19/3/2012  93,44 84,55 91,8 84,57 84,7 65,96 

26/3/2012  93,42 84,52 91,76 84,53 84,67 65,95 

2/4/2012  93,44 84,54 91,78 84,56 84,7 65,96 

9/4/2012  93,43 84,56 91,8 84,58 84,73 65,97 

16/4/2012  93,42 84,62 91,8 84,56 84,71 65,94 

23/4/2012  93,39 84,68 91,79 84,54 84,69 65,91 

7/5/2012  93,29 84,68 91,69 84,54 84,66 65,9 

14/5/2012  93,24 84,75 91,7 84,53 84,65 65,89 

21/5/2012  93,22 84,75 91,72 84,5 84,62 65,87 

28/5/2012  93,2 84,74 91,73 84,48 84,6 65,86 

4/6/2012  93,15 84,75 91,74 84,46 84,58 65,86 

11/6/2012  93,09 84,77 91,75 84,44 84,57 65,85 

12/6/2012  93,08 84,75 91,75 84,41 84,55 65,85 

24/6/2012  93,01 84,71 91,73 84,38 84,53 65,84 

7/11/2012  88,5 82,97 89,75 82,78 82,9 65,93 

12/11/2012  88,33 82,95 89,75 82,76 82,88 65,91 

19/11/2012  88,06 82,88 89,75 82,69 82,68 65,91 

26/11/2012  87,8 82,8 89,75 82,47 82,59 65,91 

3/12/2012  87,56 82,75 89,75 82,37 82,49 65,91 

10/12/2012  87,3 82,75 89,75 82,27 82,38 65,9 

19/12/2012  87,14 82,75 89,75 82,21 82,32 65,87 

24/12/2012  87,09 82,75 89,75 82,07 82,1 65,87 
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7/1/2013  87,01 82,75 89,75 81,91 81,9 65,89 

14/1/2013  86,93 82,75 89,75 81,85 81,84 65,87 

21/1/2013  86,86 82,75 89,75 81,68 81,65 65,85 

28/1/2013  86,78 82,75 89,75 81,58 81,54 65,84 

4/2/2013  86,7 82,75 89,75 81,52 81,48 65,83 

11/2/2013  86,62 82,75 89,75 81,38 81,34 65,83 

18/2/2013  86,56 82,75 89,75 81,33 81,3 65,82 

25/2/2013  86,5 82,75 89,75 81,14 81,23 65,8 

4/3/2013  86,42 82,75 89,75 81,1 81,18 65,76 

11/3/2013  86,34 82,75 89,75 81,12 81,09 65,73 

18/3/2013  86,26 82,75 89,75 80,97 81,02 65,7 

25/3/2013  86,22 82,75 89,75 80,87 80,99 65,75 

1/4/2013  86,16 82,75 89,75 80,84 80,94 65,73 

8/4/2013  86,11 82,75 89,75 80,79 80,89 65,7 

15/4/2013  86,07 82,75 89,75 80,72 80,79 65,74 

22/4/2013  86,1 82,75 89,75 80,66 80,74 65,74 

6/5/2013  86,18 82,75 89,75 80,63 80,7 65,74 

13/5/2013  86,17 82,75 89,75 80,6 80,65 65,74 

20/5/2013  86,77 82,75 89,75 80,55 80,6 65,74 

27/5/2013  86,9 82,75 89,75 80,5 80,54 65,74 

3/6/2013  86,87 82,75 89,75 80,45 80,51 65,74 

10/6/2013  86,9 82,75 89,75 80,43 80,5 65,74 

17/6/2013  86,92 82,75 89,75 80,42 80,47 65,74 

24/6/2013  86,93 82,75 89,75 80,43 80,47 65,75 

1/7/2013  86,98 82,75 89,75 80,44 80,47 65,76 

8/7/2013  87,06 82,75 89,75 80,47 80,47 65,75 

15/7/2013  87,06 82,75 89,75 80,48 80,47 65,74 
 


