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RESUMO

A chuva é o principal agente provocador de movimentos de terra, tornando-se uma possível
ameaça para a sociedade e um motivador para analisar a susceptibilidade de taludes aos
deslizamentos. Uma das causas que explica a ocorrência dos mesmos é a redução ou eliminação
de uma parcela de resistência ao cisalhamento do solo devido à diminuição da parcela de sucção,
ou também chamada de poropressão negativa, em solos não saturados, gerada pela infiltração de
água de chuva. Para a análise da influência da infiltração na estabilidade de um talude, deve-se ter
conhecimento dos parâmetros hidráulicos e de resistência do solo. Modelos conceituais e
numéricos tem sido desenvolvidos para determinação dos parâmetros hidráulicos em meios
porosos não saturados, assim como a utilização de ferramentas numéricas, que auxiliam na
compreensão da dinâmica e influência da chuva na estabilidade de taludes. Nesse contexto, a
presente pesquisa tem como objetivo principal a avaliação da estabilidade de talude considerando
meios porosos não saturados sob influência de precipitações. Para isso foram realizados ensaios
de campo e laboratório para caracterização física, definição dos parâmetros de resistência do solo
e o ensaio de infiltração monitorada (EIM) para obtenção de dados que foram retroanalisados
numericamente visando a aquisição de parâmetros hidráulicos de solos não saturados. Essas
informações serviram como dados de entrada para a determinação do fator de segurança
transiente do talude em estudo. Finalmente, as análises de estabilidade sob influência de
precipitações, foram capazes de representar a perda de sucção e, consequentemente, a diminuição
do fator de segurança do talude ao longo do tempo analisado.

Palavras-chave
Fluxo não saturado; Análise inversa; Estimativa de parâmetros; Ensaios de campo; Ensaios de
laboratório; Estabilidade de taludes;
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ABSTRACT

Rainfall is one of the most agent that induce soil movements, becoming a possible threat to
society and a motivator to analyze the slopes susceptibility to landslides. One of the causes that
explain the rainfall-induced landslides is the reduction or elimination of part of the soil shear
strength due to suction reduction, or also called negative poropressure, in unsaturated soils,
generated by the rainwater infiltration. To analyze the influence of water infiltration on the slope
stability, there must be a knowledge of the soil hydraulic parameters and the soil resistance.
Conceptual and numerical models have been developed to determine the hydraulic parameters in
unsaturated porous media, as well as the use of numerical tools, which can help to understand the
dynamics and the influence of rainfall on slope stability. Hence, the main goal of the present
research is to evaluate the slope stability considering unsaturated porous media under the
influence of precipitations. For that, field and laboratory tests were carried out to collect data for
physical characterization, definition of soil resistance parameters and monitored infiltration tests.
The results were used to do a numerical retro-analysis to obtain hydraulic parameters of
unsaturated soils. The data collected for this study were used as an input to determine the
transient slope stability safety factor. Finally, the stability analysis under the precipitations
influence, were able to represent the suction loss and, consequently, the decrease of the slope
stability safety factor during the analyzed time.

Key-words
Unsaturated flow; Inverse analysis; Parameters estimation; Field tests; Laboratory tests; Slope
stability

viii

Lista de Figuras

Figura 2.1 - As fases do solo não saturado.....................................................................................12
Figura 2.2 - Particularidades da curva característica......................................................................17
Figura 2.3 - Efeito da histerese.......................................................................................................18
Figura 2.4 - Curvas para solo com granulometria grosseira, tipicamente arenoso, e curva para solo
mais fino, como siltes.....................................................................................................................19
Figura 2.5 - Curva de condutividade hidráulica para solo arenoso e Siltoso..................................21
Figura 2.6 - Superfície de ruptura influenciada pela sucção...........................................................24

Figura 3.1 - Localização da área de estudo.....................................................................................26
Figura 3.2 - Planta do talude em estudo..........................................................................................26
Figura 3.3 - Seção crítica do talude em estudo...............................................................................27
Figura 3.4 - Aspecto do talude em estudo.......................................................................................27
Figura 3.5 - Mapa geológico da área de estudo..............................................................................28
Figura 3.6 - Estações pluviométricas..............................................................................................29
Figura 3.7 - Tensiômetro utilizado e genérico................................................................................32
Figura 3.8 - Garrafa de Mariotte.....................................................................................................33
Figura 3.9 - Figura representativa do EIM......................................................................................33
Figura 3.10 - Tensiômetro manual utilizado para escolha do local de realização do ensaio..........34
Figura 3.11 - Etapas de preparação para realização do ensaio........................................................35
Figura 3.12 - Equipamentos instalados...........................................................................................35
Figura 3.13 - Detalhe da aplicação da carga constante...................................................................36
Figura 3.14 - Conjunto para o ensaio posicionado no furo.............................................................37
Figura 3.15 - Equipamento utilizados no ensaio de análise granulométrica...................................40
Figura 3.16 - Ensaios de limite de liquidez e de plasticidade.........................................................40
Figura 3.17 - Ensaios de massa específica dos grãos......................................................................41
Figura 3.18 - Coleta do bloco indeformado em campo..................................................................42
Figura 3.19 - Fases do ensaio triaxial.............................................................................................43

ix

Figura 3.20 - Fluxograma de trabalho da análise inversa para fluxo não saturado para algoritmos
de pesquisa local.............................................................................................................................46
Figura 3.21 - Ensaios de infiltração monitorada executados para estimativa de parâmetros.........46
Figura 3.22 - Condição de axissimetria..........................................................................................47
Figura 3.23 - Pontos de observação (dimensões em metros) .........................................................49

Figura 4.1 - Distribuição granulométrica........................................................................................52
Figura 4.2 - Diagrama p’ x q’.........................................................................................................54
Figura 4.3 - Geometria e resposta do ensaio denominado campo 1...............................................55
Figura 4.4 - Gráfico comparativo entre ensaio de campo 1 e estimativa obtidas através do
Hydrus.............................................................................................................................................56
Figura 4.5 - Curvas característica e de condutividade não saturada estimadas a partir do
Hydrus.............................................................................................................................................57
Figura 4.6 - Geometria e resposta do ensaio denominado campo 2...............................................58
Figura 4.7 - Gráfico comparativo entre ensaio de campo 2 e estimativa obtidas através do
Hydrus.............................................................................................................................................58
Figura 4.8 - Curvas característica e de condutividade não saturada estimadas a partir do
Hydrus.............................................................................................................................................59
Figura 4.9 - Curva característica e de condutividade hidráulica estimada através do Hydrus para
os ensaios campo 1 e 2....................................................................................................................60
Figura 4.10 - Valores de fatores de segurança ao longo do tempo.................................................62
Figura 4.11 - Valores de fatores de segurança ao longo do tempo.................................................63
Figura 4.12 - Distribuição da poropressão ao longo do talude no final do segundo dia de
análise.............................................................................................................................................64
Figura 4.13 - Precipitações distribuídas ao longo dos dias em janeiro/2003..................................65
Figura 4.14 - Valores de fatores de segurança ao longo do tempo.................................................65
Figura 4.15 - Valores de sucções nos pontos A e B ao longo do tempo.........................................66
Figura 4.16 - Distribuição da poropressão ao longo do talude no final do período de chuva........66
Figura 4.17 - Valores de fatores de segurança ao longo do tempo.................................................67
Figura 4.18 - Valores de sucções nos pontos A e B ao longo do tempo.........................................68
Figura 4.19 - Distribuição da poropressão ao longo do talude no final dos 90 dias de chuva........68

x

Lista de Tabelas

Tabela 2.1 - Métodos experimentais para a determinação ou controle da sucção..........................17

Tabela 3.1 - Quantis de chuva por tempo de retorno......................................................................30
Tabela 3.2 - Modelagem direta e inversa para fluxo não saturado.................................................44

Tabela 4.1 - Resultado para massa específica natural.....................................................................50
Tabela 4.2 - Caracterização física do solo......................................................................................51
Tabela 4.3 - Limites de Atterberg...................................................................................................52
Tabela 4.4 - Classificação quanto a plasticidade do solo................................................................52
Tabela 4.5 - Parâmetros do solo......................................................................................................53
Tabela 4.6 - Resultados do ensaio triaxial......................................................................................54
Figura 4.7 - Parâmetros do solo não saturado para o campo 1.......................................................57
Figura 4.8 - Parâmetros do solo não saturado para o campo 2.......................................................59
Figura 4.9 - Parâmetros adotados para o solo.................................................................................60
Figura 4.10 - Cenários de precipitação utilizados...........................................................................61

xi

Lista de Símbolos, Nomenclatura e Abreviações

LISTA DE ABREVIAÇÕES
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANA – Agência Nacional de Águas
ASTM – American Society for Testing and Materials
CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
DNIT – Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte
EIM – Ensaios de Infiltração Monitorada
FS – Fator de segurança
Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia
IP – Índice de plasticidade
MDF – método das diferenças finitas
MEF – método dos elementos finitos
MVF – método dos volumes finitos
NBR – Norma Técnica Brasileira
ONU – Organização das Nações Unidas
SUCS – Sistema Unificado de Classificação dos Solos
UTM – Universal Transversa de Mercator: Sistema de coordenadas cartesianas bidimensionais

LETRAS PARA VARIÁVEIS
c – Intercepto coesivo
c’ – Intercepto da coesão efetiva
CH – Argila de alta plasticidade com areia
CU – Ensaio triaxial consolidado não drenado
e – Índice de vazios
e – Vetor unitário na direção da aceleração da gravidade
g – Aceleração da gravidade

xii

J – Probabilidade
K – Matriz de condutividade hidráulica
Ksat – Permeabilidade Saturada
m – Parâmetros de ajuste
Mh – Massa do material contido no furo cilíndrico escavado
n – Parâmetros de ajuste
R² – Coeficiente de determinação
S – Grau de saturação
Sm – Sucção mátrica
So – Sucção osmótica
St – Sucção total
tan - Tangente
Tr – Tempo de retorno
u – Poropressão
ua – Pressão do ar
uw – Pressão de água
V – Volume
Vt – Volume total
Vv – Volume de vazios
Vw – Volume de água
wnat – Umidade natural do solo

LETRAS GREGRAS
α – Parâmetros de ajuste
γd – Peso específico seco
γs – Peso específico real dos grãos
γnat – Peso específico natural
η – Porosidade
Θ – Umidade normalizada
θ – Umidade volumétrica ou conteúdo volumétrico de água
θr – Umidade residual
θs – Umidade saturada
θ(ψ) – Curva Característica
xiii

ρh – Massa específica aparente úmida
ρnat – Massa específica natural
ρs – Massa específica dos grãos
ρw – Massa específica da água
σ – Tensão normal total
σ3 – Pressão confinante na célula
σc – incrementos de contrapressão
τ – Resistência ao cisalhamento do solo
τmob – Tensão cisalhante atuante ou mobilizada
ɸ – Ângulo de atrito do solo
ɸ’– Ângulo de atrito efetivo do solo
ɸb – Taxa de ganho de ângulo de atrito do solo com relação à sucção
χ – Parâmetro dependente do grau de saturação do solo
ψ – Carga de pressão
ψar – Valor de entrada de ar

xiv

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO..................................................................................................1
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS...............................................................................................1
1.2 INFLUÊNCIA DA CHUVA NA ESTABILIDADE DE TALUDES....................................3
1.3 ESTADO DA ARTE...............................................................................................................4
1.4 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA........................................................................................10
1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO....................................................................................11
CAPÍTULO 2 – SOLOS NÃO SATURADOS...........................................................................12
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.............................................................................................12
2.2 FLUXO EM SOLOS NÃO SATURADOS..........................................................................13
2.3 PROPRIEDADES HIDRÁULICAS.....................................................................................14
2.3.1 Sucção
2.3.2 Métodos para Determinação da Sucção
2.3.3 Curva Característica
2.3.4 Curva de Condutividade Hidráulica
2.4 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS SOLOS NÃO SATURADOS....................21
CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS...........................................................................25
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.............................................................................................25
3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO..............................................................25
3.3 DADOS PLUVIOMÉTRICOS.............................................................................................29
3.4 ENSAIOS DE CAMPO........................................................................................................31
3.4.1 Ensaio de Infiltração Monitorada – EIM

xv

3.4.2 Frasco de Areia
3.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO..........................................................................................38
3.5.1 Caracterização Física
3.5.2 Ensaio Triaxial
3.6 ANÁLISES NUMÉRICAS...................................................................................................42
3.6.1 Estimativa dos Parâmetros Hidráulicos pela Modelagem Inversa
3.6.2 Simulações Numéricas da Estabilidade do Talude
CAPÍTULO 4 – RESULTADOS.................................................................................................50
4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.............................................................................................50
4.2 ENSAIOS DE CAMPO........................................................................................................50
4.2.1 Frasco de Areia
4.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO..........................................................................................51
4.3.1 Caracterização Física
4.3.2 Ensaio Triaxial
4.4 ANÁLISES NUMÉRICAS...................................................................................................54
4.4.1 Estimativa dos Parâmetros Hidráulicos pela Modelagem Inversa
4.4.2 Simulações Numéricas da Estabilidade do Talude
CAPÍTULO

5

–

CONCLUSÕES

E

SUGESTÕES

PARA

TRABALHOS

FUTUROS.....................................................................................................................................70
5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS................................................................72
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................73

xvi

CAPÍTULO

1

INTRODUÇÃO

1.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Desde os primórdios das civilizações, os deslizamentos de terra sempre se fizeram presentes
na vida cotidiana do homem. Ao longo da história, as perdas de vidas e prejuízos materiais
causados por deslizamentos tem destacado a importância desse tema nos projetos geotécnicos.
Santos (2004) avalia que a ruptura de um talude pode ser condicionada a diversos fatores que
agem isolados ou conjuntamente na deflagração do movimento de massa. Dentre eles, podem
ser citados os geológicos, geotécnicos, hidrológicos, climáticos e os antrópicos.
Bianchin (2018) destaca que os deslizamentos sempre começam com a ruptura de um talude
– que, por sua vez, precisam ser desencadeados por algum fator, sendo a água o agente
causador mais conhecido. Os deslizamentos são fenômenos naturais que podem ocorrer
mesmo que a área esteja com a vegetação intacta, porém a ação humana pode facilitar sua
ocorrência causando consequências desastrosas.
No Brasil, alguns desastres relacionados à instabilidade de taludes causados por períodos de
chuvas intensas podem ser destacados: o deslizamento que aconteceu em março de 1967 na
região de Caraguatatuba em São Paulo; os deslizamentos no Vale do Itajaí e regiões de Santa
Catarina em novembro de 2008; o incidente ocorrido, na noite de virada do ano de 2010, na
região de Angra dos Reis no sul do Rio de Janeiro; o deslizamento que atingiu o morro do
Bumba na cidade de Niterói na noite do dia 7 de abril de 2010; a tragédia da região serrana do
Rio de Janeiro ocorrido em janeiro de 2011; o evento ocorrido em 2018 no Morro da Boa
Esperança em Niterói e as chuvas do início de 2020 que causaram deslizamentos e mortes em
Minas Gerais e no litoral de São Paulo.
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Em março de 1967 foi registrado na cidade de Caraguatatuba, São Paulo um dos maiores
desastres naturais do país. Parte da Serra do Mar deslizou sobre a cidade deixando muitos
mortos e milhares de pessoas afetadas depois de dias de chuvas intensas (Dias et al., 2017).
Os deslizamentos de Santa Catarina, em novembro de 2008, foram considerados pelo governo
como os piores já registrados no estado até essa data. Após chuvas fortes foram atingidas as
regiões do Vale do Itajaí, litoral norte e Florianópolis. Estes deslizamentos mudaram, de
acordo com Flores et al. (2009), significamente a morfologia dos vales e encostas de muitas
áreas.
O evento chuvoso que aconteceu em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, na noite de 31 de
dezembro de 2009, resultou no desabamento da encosta que soterrou as instalações de uma
pousada matando 32 pessoas. Sete casas nas vizinhanças também foram atingidas. Parte do
Morro do Carioca, no centro de Angra dos Reis, também desabou e outras 21 pessoas
morreram (Lousada e Farias, 2014).
Em abril de 2010 o Morro do Bumba, em Niterói no Rio de Janeiro, ser atingido por chuvas
que provocou um deslizamento soterrando centenas de casas construídas em um terreno
instável, onde no passado havia um lixão. A tragédia deixou 166 mortos (DRM, 2010).
Em 12 de janeiro de 2011, após dias de chuvas fortes, lama, rochas, árvores e detritos desceram
as serras do Rio de Janeiro, atingindo sete cidades do estado e causando a morte de 947 pessoas
e outras 300 foram consideradas desaparecidas. Segundo Dourado et al. (2012) esse evento é
considerado um dos maiores em relação a movimentos de massa generalizados do Brasil e foi
deflagrado por condições climáticas extremas de precipitação acumulada em 24 horas de 241,8
mm.
Em 2018, outro evento registrado na cidade de Niterói, foi o deslizamento de rocha e solo no
Morro da Boa Esperança. De acordo com Amaral et al. (2018), o deslizamento atingiu 6 casas
e causou a morte de pelo menos 15 pessoas. Na região do deslizamento chovia muito, a cidade
estava em estágio de atenção e alerta, as comunidades estavam avisadas sobre a situação e
com recomendações para buscarem áreas seguras. Um dos condicionantes para esse tipo de
deslizamento são as juntas ou falhas verticais e subverticais que individualizam e discretizam
2

blocos rochosos e impõe um considerável grau de faturamento nos taludes. As principais
causas que diminuem a resistência ao cisalhamento do solo dessas juntas são o intemperismo
e as pressões devido ao fluxo de água, que pode ocorrer em períodos de chuvas intensas.
As chuvas recordes de janeiro de 2020 que atingiram Minas Gerais deixaram 62 pessoas
mortas. Com o solo encharcado, Belo Horizonte e região tiveram inúmeros deslizamentos e
alagamentos. Entre 23 e 24 de janeiro de 2020, a capital mineira registrou 171,8 mm de chuva,
o maior acumulado de 24 h em 110 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia
(Inmet) (R7, 2020).

Também em 2020, foi a vez da Baixada Santista sofrer com deslizamentos. Na madrugada do
dia 03 de março, após fortes chuvas que atingiram a região, 41 pessoas morreram em
decorrência de deslizamentos de solo em Santos, São Vicente e Guarujá. Em um período de
24 h, de acordo com dados Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN), choveu 320 mm em Guarujá, 239 mm em Santos e em São Vicente, 207 mm
(G1, 2020).
No cenário internacional, cabe destacar o deslizamento ocorrido em Guizhou, na China, no
ano de 2019, onde chuvas fortes e contínuas provocaram a movimentação de 1,4 Mm³ de
destroços e causaram a morte de 42 pessoas e desaparecimento de 9 (Fan et al., 2020).
Também em agosto de 2020, fortes chuvas atingiram a região de Kerala na Índia provocando
deslizamentos de terra onde 66 pessoas morreram, segundo Achu et al. (2021).

1.2

INFLUÊNCIA DA CHUVA NA ESTABILIDADE DE TALUDES

Os deslizamentos registrados neste trabalho estão associados a períodos de chuvas intensas e
uma das causas que explica a ocorrência dos escorregamentos é a redução ou eliminação de
uma parcela da resistência ao cisalhamento do solo devido à redução da parcela de sucção em
solos não saturados, gerada pela infiltração de água de chuva no solo.
A infiltração das chuvas causa aumento no grau de saturação do solo e funciona como o
principal efeito impulsionador da instabilidade. O acréscimo da saturação gera não só uma
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adição do peso específico do solo, o que em fortes declividades resulta em uma ampliação das
forças desestabilizadoras, como também em um ganho de poropressão, que em solos não
saturados reduz a sucção causando a diminuição da coesão aparente e, consequentemente, a
diminuição da resistência ao cisalhamento. As poropressões negativas ou sucções são forças
estabilizadoras, sendo que a sua anulação resulta em uma atenuação desta parcela na equação
do cálculo do fator de segurança de um talude em solo não saturado.
Para Wolle e Carvalho (1989), o principal processo de ruptura em encostas naturais da Serra
do Mar está associado à perda de sucção dos solos mais superficiais e não pela saturação do
maciço devido à infiltração de água de chuva.
Segundo Bora (2015), a prática corrente na engenharia geotécnica é que as propriedades do
solo sejam determinadas baseando-se em ensaios de campo e em poucos ensaios de
laboratório. Parâmetros específicos, como a sucção, são obtidos por estimativas conservadoras
baseadas nos poucos resultados obtidos nos ensaios.
Atualmente, com o avanço da engenharia e dos estudos nesta área específica, é possível
determinar parâmetros hidráulicos do solo, assim como utilizar ferramentas numéricas, que
auxiliam na compreensão da dinâmica e influência da chuva na estabilidade de taludes
naturais.

1.3

ESTADO DA ARTE

Fernandes (2014) estudou a influência das chuvas na estabilidade de um talude natural
localizado em Camaragibe, Pernambuco, recorrendo a pesquisas relativas ao talude estudado,
que incluía caracterizações e também simulações numéricas. O autor identificou modelos
temporais de precipitações e procedeu-se os estudos no software Slide. A curva de retenção
de água no solo foi obtida através do método do papel filtro e a função de condutividade
através de equação empírica. As análises efetuadas permitiram a identificação do perigo que
as chuvas representam na estabilidade do talude.
Bora (2015) também apresentou, em sua dissertação de mestrado, um estudo sobre análise de
estabilidade de uma encosta natural da Serra do Mar incluindo as influências da poropressão
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e do fluxo em meio não saturado. O autor também utilizou o método do papel filtro para
determinação da curva de retenção de água no solo. As análises de fluxo foram realizadas no
programa SEEP/W através do método de elementos finitos, enquanto as análises de
estabilidade foram conduzidas no SLOPE/W com equilíbrio limite. Os resultados encontrados
pelo autor confirmam a importância da sucção na estabilidade de encostas.
Morgenstern e Matos (1975) citam que uma ruptura de talude pode ocorrer sem o
desenvolvimento de poropressões positivas, apenas pela redução dos parâmetros de resistência
aos valores correspondentes à condição saturada do solo, definindo uma profundidade crítica
para a frente de umedecimento ou saturação.
A não saturação induz ao terreno um acréscimo de resistência devido a sucção, sendo essa
muitas vezes responsável pela estabilização do talude (Morgenstern e Matos, 1975).
Sun et al. (2016), realizaram um estudo de análise de estabilidade de talude considerando solos
não saturados durante infiltração de água de chuva. Os autores usaram um modelo trifásico
acoplado de líquido-gás-sólido e as análises de estabilidade foram desenvolvidas no software
FLAC 3D. Sun et al. (2016) relatam que a maioria das falhas em taludes são induzidas pela
infiltração da chuva. O modelo do trabalho foi validado por meio de um experimento de
drenagem de água em uma coluna de areia e uma comparação dos resultados com dados
medidos e simulados de outros pesquisadores foi realizada. O modelo proposto foi usado para
investigar as características do fluxo bifásico água-ar e campos de tensão em uma encosta de
solo insaturado durante a infiltração da chuva. Os resultados mostraram que o fator de
segurança varia ao longo do tempo de aplicação da chuva e diminui até que a mesma pare. O
valor mais baixo de fator de segurança encontrado, não ocorreu imediatamente após o fim da
chuva, indicando um efeito retardado do fator de segurança. Os autores concluíram que as
variações do fator de segurança para a superfície de deslizamento dada são causadas por uma
combinação de pressão de ar dos poros, sucção matricial , tensão normal e tensão normal
líquida.
Xu et al. (2021) pesquisaram sobre a análise de estabilidade de uma encosta de corte vertical
3D submetida à infiltração de chuva. Foi adotado pelos autores um modelo analítico que
fornece diretamente a mudança da pressão da água dos poros em qualquer profundidade e
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tempo para calcular a sucção matricial dependente do tempo e a resistência ao cisalhamento
do solo não saturado. Verificou-se que a característica 3D do talude é um fator chave que
determina o fator de segurança e que diferentes padrões de infiltração de chuva levaram a
variações tanto das soluções dos fatores de segurança quanto dos padrões de falha crítica de
declive. No entanto, esses padrões de chuva com a mesma chuva acumulada resultaram no
mesmo resultado no final da infiltração da chuva.
Outros estudos relacionados a análise de estabilidade de taludes considerando solos não
saturados sob influência de precipitações podem ser encontrados em Cai e Ugai (2004),
Hamdhan e Schweiger (2013), Arairo et al. (2016). Qi e Vanapalli (2018), Senthilkumar et al.
(2018), Johari e Talebi (2019), Satyanaga e Rahardjo (2019), Sun et al. (2019) e Zhang et al.
(2021).
Destaca-se que o objetivo principal das análises de estabilidade de taludes é minimizar o risco
à vida e a perda patrimonial e para que se possa entender como se dá esses deslizamentos em
taludes sujeitos a infiltração de águas de chuva, deve-se entender o fluxo em meios não
saturados e para isso é necessário obter através de ensaios experimentais, os parâmetros
hidráulicos dos solos.

Atualmente, importantes pesquisas experimentais, de laboratório e de campo, tem
possibilitado a obtenção dos parâmetros hidráulicos do solo não saturado e nesse contexto,
Carvalho et al. (2015) apresentam em seu livro quatro métodos de laboratório que julgam
serem os mais comuns para essa determinação: a placa de sucção, a placa de pressão, o método
do papel filtro e o método do equilíbrio de vapor. Ressalta-se que esses métodos permitem a
obtenção da curva característica, mas não admitem obter a função de condutividade para solos
não saturados.

O método da placa de sucção, também conhecido como funil de Haines, permite definir o
trecho inicial da curva característica, que em muitos casos é de fundamental importância para
a interpretação da mesma e obter valores de sucção e umidade. O equipamento é composto
por uma placa porosa devidamente saturada, um tubo flexível conectado a um compartimento
preenchido com água e um regulador de nível. A placa porosa, também denominada placa de
sucção, deve ter valor de entrada de ar adequada para a sucção imposta no ensaio, sendo
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aconselhável ainda, segundo Carvalho et al. (2015), que este valor seja inferior a 40 kPa.
Segundo os autores, placas porosas com valores de entrada de ar muito elevados, superiores a
70 kPa, podem ocasionar ensaios muito demorados devido à baixa permeabilidade do material
poroso.
Outro método que Carvalho et al. (2015) descrevem é o da placa de pressão ou câmara de
Richards, que consiste em realizar uma mudança no referencial da pressão de ar, de modo a
levar a pressão de água a valores acima do zero absoluto e, deste modo, contornar as
dificuldades relacionadas a medir pressões negativas devido ao fenômeno de cavitação. Para
isto, Carvalho et al. (2015) acrescentam que a variação da umidade do solo não é governada
apenas pelo aumento da pressão da água, mas também pelo aumento da pressão de ar. Eles
destacam que valores iguais de sucção matricial causados por diferentes combinações de
valores da pressão do ar (ua) e pressão da água (uw), possuem o mesmo efeito no solo
resultando no mesmo teor de umidade. Portanto, neste ensaio, para realizar a variação de
umidade é necessário aumentar artificialmente a pressão de ar existente nos poros, produzindo
um acréscimo na pressão da água de magnitude equivalente (Rosa, 2017).
O método do papel filtro, também descrito por Carvalho et al. (2015), consiste na
quantificação indireta através da utilização de papeis filtro e da sucção matricial ou total do
solo. Para isso, este é colocado em contato com um material poroso que possua capacidade de
absorver água que passará para o papel filtro até que o equilíbrio seja atingido. A sucção
matricial é medida quando o fluxo ocorre por capilaridade em contato direto do solo com o
papel filtro. Após o equilíbrio é obtida finalmente a umidade do solo e a do papel filtro. A
sucção é alcançada através da curva de calibração do papel filtro por meio de sua umidade.
A técnica do papel filtro foi utilizada por Maciel (1991), Oliveira (2013), Pinto (2013) e
Hernandez (2020), e foi entendida por Pinto (2013) como questionável na sua qualidade, tendo
em vista que, a precisão da variável dependente, a sucção, pode estar associada ao seu tempo
de obtenção, que neste método é realizado em dias, enquanto em outros métodos (como
tensiômetro), é medido em segundos (tempo da passagem da frente de infiltração).
O método do equilíbrio de vapor é baseado em uma forma de sucção total, sendo possível a
aplicação de valores de sucção relativamente elevados. O mesmo consiste em determinar a
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sucção total por meio da umidade relativa do ar, que é medida pela relação entre a pressão
parcial de vapor do ar e a pressão parcial de saturação de vapor de ar. A pressão parcial de
saturação corresponde à máxima pressão parcial possível, de forma que ofertas adicionais de
umidade ao ar não se transformariam em vapor, havendo condensação (Carvalho et al., 2015).
Ainda para as análises experimentais outra técnica que foi estudada por Gribb et al. (1996) e
Kodesová et al. (1998) é a utilização do piezocone para determinar as propriedades hidráulicas
de solo parcialmente saturados. O equipamento utilizado é instrumentado com uma pedra
porosa próximo à ponta e dois anéis do tensiômetro. O dispositivo é introduzido no solo a uma
profundidade desejada e então é aplicada uma carga hidráulica constante. O volume de água
infiltrado pelo solo é monitorado e os tensiômetros registram o avanço da parte dianteira do
umedecimento por um período curto (300 – 500 s). Gribb et al. (1996) realizaram uma análise
numérica desta experiência e obteve uma excelente resposta dos valores otimizados com
relação aos medidos.
Rosa (2017) pesquisou o trabalho de Simunek et al. (1998), que propuseram o método do Cone
Penetrométrico. Esse ensaio é utilizado para estimar as propriedades hidráulicas do solo
através da inversão numérica da equação de Richards e vem sendo um mecanismo cada vez
mais usado com o objetivo de estudar níveis mais profundos do solo (Grib et al., 1996;
Kodesová et al., 1998).
Velloso (2000), em sua dissertação de mestrado, propôs o Ensaio de Infiltração Monitorada
(EIM) para determinar o coeficiente de permeabilidade e parâmetros hidráulicos da zona não
saturada do solo através da inversão numérica da equação de Richards, que será apresentado
no Capítulo 3 e é objeto de estudo desse trabalho. Nesse ensaio de infiltração com carga
constante utiliza-se um permeâmetro tipo Guelph e ele foi capaz de fornecer resultados
satisfatórios na determinação das propriedades hidráulicas de solos parcialmente saturados. A
curva de saturação do solo e os respectivos parâmetros de van Genuchten foram obtidos
numericamente através da resolução do problema inverso. Velloso (2000), antes de propor um
novo método de campo, realizou uma implementação numérica de um programa, baseado em
um código de elementos finitos, para a realização da retroanálise de parâmetros de fluxo em
solos parcialmente saturados a partir de ensaios de campo, que fornecia também informações
sobre a qualidade da estimativa obtida. O método de retroanálise utilizado permitiu a
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determinação simultânea da curva característica e da curva de permeabilidade a partir de dados
de fluxo transiente. O programa desenvolvido pela autora foi utilizado para determinar os
parâmetros de fluxo de um ensaio realizado no campo experimental II da PUC – Rio.
Posteriormente ao trabalho de Velloso (2000), Morales (2008) também teve como foco o EIM.
O objetivo da autora foi, através da realização do ensaio, determinar os parâmetros de fluxo e,
assim, realizar a análise de fluxo saturado – não saturado de duas encostas, em duas e três
dimensões, a fim de verificar a variação de fluxo nos casos. Para tanto, Morales (2008)
apresentou os resultados das estimativas para quatro solos. Foram avaliados ensaios de campo
e de laboratório, como o ensaio de placa de pressão, permeâmetro de Guelph, entre outros, a
fim de determinar seu potencial na estimativa de parâmetros e se realizou a análise de
sensibilidade de cada um dos parâmetros estimados. A autora executou diversos ensaios de
campo, utilizando um procedimento simples para a identificação de alguns parâmetros e
procedeu a simulação de fluxo saturado – não saturado em dois taludes do Rio de Janeiro. No
trabalho, foi utilizado o programa Hydrus 2D/3D, desenvolvido por Simunek et al. (2012). Tal
ferramenta utiliza, para a solução do problema inverso, o método proposto por Marquardt
(1963), denominado de Marquardt-Levenberg. O referido método representa a união entre o
método de Gauss-Newton e o Máximo declive. Como a parte da solução inversa, o Hydrus
produz uma matriz de correlação que especifica o grau de correlação entre os parâmetros a
serem estimados (Morales, 2008).
O estudo de Pinto (2013), visou a obtenção de parâmetros hidráulicos dos solos não saturados
de maneira simples, rápida e pouco onerosa de 6 áreas ao longo do Rio de Janeiro. Os ensaios
realizados por ele foram o EIM e caracterização física, e para efeitos comparativos também
foram executados alguns ensaios com permeâmetro de Guelph, papel filtro e permeabilidade
saturada. O modelo de interpretação não saturado usado foi o de van Genuchten-Maulem e a
obtenção de três dos cinco parâmetros foi realizada através de uma análise inversa. Assim
como Morales (2008), a ferramenta usada por ele para a retroanálise, foi o programa Hydrus
2D/3D. Nesse sentido, no trabalho de Pinto (2013), é apresentada a campanha de ensaios de
campo, cujo objetivo foi determinar as propriedades hidráulicas de solos residuais e ajudar a
formação de uma base de dados dos solos do Rio de Janeiro. A condutividade hidráulica
saturada foi entendida por ele como o parâmetro mais influente na distribuição da umidade ao
longo do tempo; tendo em vista que um mês chuvoso produziu poropressões positivas para
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estes tipos de solo e perfil (200 cm de espessura), porém nem sempre foi capaz de saturá-lo.
A chuva de grande intensidade por outro lado saturou o perfil em poucas horas e mostrou-se
a mais perigosa. Além disso, o autor também avaliou diversas configurações do ensaio e
concluiu que deve-se evitar que ocorra fluxo preferencial junto ao tensiômetro utilizado no
EIM.
Gomes (2019) também utiliza o EIM para obtenção dos parâmetros não saturados do solo de
três áreas do estado do Espírito Santo. O autor citou em seu trabalho que nem sempre a
determinação dos parâmetros hidráulicos não saturados em laboratório representa
efetivamente as situações observadas em campo, principalmente devido ao efeito escala.

1.4

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

No contexto dos deslizamentos de taludes ocorridos, o presente trabalho tem como objetivo
principal apresentar a avaliação da influência da infiltração na estabilidade de taludes, com a
aplicação do Ensaio de Infiltração Monitorada para obter os parâmetros hidráulicos do solo.
Como objetivos mais específicos, destaca-se a metodologia desenvolvida no trabalho:
• A aplicação do método do ensaio de infiltração monitorada (EIM);
• A execução de campanha experimental para obtenção das características e parâmetros de
resistência do solo;
• A estimativa de parâmetros hidráulicos em solos não saturados através de retroanálise;
• A verificação da influência da poropressão negativa na estabilidade do talude.
A pesquisa foi realizada em um talude localizado em Ouro Branco-MG. A primeira parte do
trabalho destinou-se à realização dos ensaios de infiltração monitorada e coleta das amostras
deformadas e indeformada. Posteriormente, os ensaios de caracterização e resistência foram
concretizados. Juntamente com a realização dos ensaios laboratoriais, os estudos numéricos
para obtenção dos parâmetros hidráulicos do solo foram executados. Após todos os dados do
solo obtidos, foram realizadas as simulações numéricas para verificação da influência da
infiltração de chuva na estabilidade do talude estudado. Este trabalho vai de encontro com os
objetivos do Núcleo de Geotecnia da Escola de Minas/UFOP.
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1.5

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, com o propósito de expor as
técnicas disponíveis para atender os objetivos propostos.
O Capítulo 1 consiste nesta introdução. Nele buscou-se situar o leitor no contexto da pesquisa
e traçar os objetivos deste trabalho.
No Capítulo 2, aqui tratado como “Solos não Saturados”, serão introduzidas algumas questões
iniciais que permitam o melhor entendimento do estudo aqui proposto. Entre as questões que
se objetiva apresentar, está a equação governante do fluxo em meios não saturados, bem como
as propriedades hidráulicas de solos não saturados e uma abordagem sobre a resistência ao
cisalhamento nesse meio.
Já o Capítulo 3, nomeado “Materiais e Métodos”, busca apresentar a localização,
características geológicas e topográficas do local de estudo. Também serão exibidos os dados
pluviométricos que serviram de base para as simulações de chuvas realizadas. Destaca-se
ainda os ensaios de campo e laboratório executados e a exposição dos métodos numéricos
utilizados para estimativa dos parâmetros em problemas inversos e para a estabilidade do
talude.
O Capítulo 4, chamado de “Resultados” é o mais importante deste trabalho. Nele será
mostrado e discutido os resultados encontrados nos ensaios realizados e também a aplicação
da análise inversa para obter os parâmetros hidráulicos do solo não saturado estudado.
Também será demonstrada a aplicação dos parâmetros obtidos ao longo da pesquisa para
discutir a influência da infiltração de água de chuva na estabilidade de taludes.
Por fim, no Capítulo 5, “Considerações Finais”, serão retratadas as conclusões e sugestões
para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2

SOLOS NÃO SATURADOS

2.1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O solo pode se apresentar em duas condições: saturado ou não saturado. O solo não saturado
é composto por um sistema de três fases, conforme Fredlund e Rahardjo (1993), sendo uma
parcela definida pelas partículas do solo e as demais por dois fluidos imiscíveis, água e ar
(Figura 2.1).

Figura 2.1 – As fases do solo não saturado (FREDLUND E RAHARDJO, 1993)

Como exposto por Machado (1998), a mecânica dos solos se desenvolveu em países de clima
temperado, onde a ocorrência de camadas de solo saturado é alta. Essa condição constitui a
que o solo apresenta as suas piores características de resistência e deformabilidade. Conforme
ainda cita Machado (1998), o reconhecimento de que em boa parte do mundo há uma ampla
difusão de solos não saturados tem impulsionado o desenvolvimento de estudos de uma
mecânica dos solos mais complexa, dos solos não saturados.
Guimarães (2013) relata que a adoção da condição saturada em solos que não estão saturados
pode ser entendida como a favor da segurança, quando se trata de análises de resistência, uma
vez que, em certos casos, a resistência de solos saturados é menor que a de solos não saturados.
Contudo, em alguns problemas de fluxo, a condição limite pode se dar a partir da não saturação
do solo devido ao acréscimo dos gradientes, tornando a condição contra a segurança. Em
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meios não saturados a condutividade hidráulica diminui progressivamente com decréscimo do
grau de saturação. Essa condição ocorre pelo fato de que a substituição da água que ocupa os
poros do solo por ar gera uma diminuição da área total disponível para o fluxo de água.
Nesse contexto, esse capítulo foi dividido em quatro subitens. Nas três primeiras são
apresentados alguns dos conceitos e técnicas básicas para o entendimento e previsão do fluxo
em meios porosos sob a condição não saturada. As definições incluem a equação governante,
as propriedades hidráulicas e os modelos empíricos que as descrevem. A última parte do
capítulo expõe os conceitos e equações para o entedimento da resistência ao cisalhamento
considerando a condição de não saturação dos solos.

FLUXO EM SOLOS NÃO SATURADOS
Em condições não saturadas a análise de fluxo considera a iteração entre uma fase sólida
(esqueleto sólido) e duas fases fluidas (água e ar). A carga de pressão (ψ), uma variável
importante para prever o fluxo nestas condições, possui sinal negativo e representa o valor
numérico de retenção de água nos poros do solo.

Muitas leis que regem o comportamento do mundo físico são proposições ou relações
envolvendo taxas de variação. Expressas em linguagem matemática, essas relações são
equações e as taxas são derivadas. Para o fluxo de águas, a lei básica é a Lei de Darcy que
quando é colocada em conjunto com a equação de continuidade descreve a conservação de
massa durante o fluxo pelo solo e gera uma equação diferencial parcial para representar o
problema.
A equação diferencial geral, que descreve o fluxo de água em meios porosos não saturados, é
chamada de equação de Richards e apresentada da seguinte forma:
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x  y 
y  z 
z  t

(2.1)

onde ψ é a carga de pressão, θ a umidade volumétrica. O termo C (ψ) = 𝜕θ/𝜕ψ é conhecido
como a capacidade de retenção específica do solo, que representa a variação da umidade
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volumétrica em volume de solo, para uma variação unitária na carga hidráulica. A Equação
2.1 pode ser reescrita de forma geral como:

T  K ()e + K ()  = C ()


t

(2.2)

com K representando a matriz de condutividade hidráulica, que depende da carga de pressão,
e como um vetor unitário na direção da aceleração da gravidade e ∇ é o operador diferencial
que depende da dimensão do problema. Aos leitores interessados nas formulações para
dedução da equação de Richards, Rojas (2017) e Gomes (2019) apresentam o detalhamento.
A equação de Richards é uma equação não linear, tendo em vista que a condutividade
hidráulica não saturada e carga de pressão dependem do teor de umidade do solo. Desta forma,
possui poucas aproximações analíticas e algumas soluções numéricas como o método das
diferenças finitas (MDF), método dos volumes finitos (MVF) e método dos elementos finitos
(MEF) são ferramentas computacionais poderosas para simular o comportamento do fluxo em
meios não saturados.
Nesta dissertação foi utilizado o MEF implementado no software Hydrus (SIMUNEK et al.,
2012) para a dimensão 2D e geometria axissimétrica com elementos triangulares. A
formulação detalhada do MEF para equação diferencial parcial de Richards pode ser
encontrada em Pinder e Gray (1977), Bear (1979) e Fitts (2015).

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS
A solução da equação de Richards requer o conhecimento das propriedades hidráulicas do solo
e essas relações constitutivas são denominadas curva característica e função de condutividade
hidráulica. Essas curvas são aproximadas através de equações empíricas, onde os seus
parâmetros devem ser calibrados a partir da coleta de dados.
2.3.1 Sucção
A sucção dos solos pode ser definida como uma quantidade energética para avaliar a sua
capacidade de reter água. É a diferença entre a pressão do ar e pressão da água. Quando ocorre
fluxo de água livre para dentro do solo, ela pode ser retida ou estar adsorvida pelas partículas
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minerais presentes nele. Para que essa água adsorvida seja desprendida é necessária aplicar
uma força externa que vai de encontro às forças de retenção do solo. Esta energia, segundo
Lee et al. (1983), aplicada por unidade de volume de água é a sucção. Assim, quanto mais
seco um solo, maior será a sucção. Informações adicionais sobre sucção podem ser
encontradas em Hillel (1971), Lee e Wray (1995), Villar (2002), Miguel et al. (2006), Neto
(2008) e Mendes (2008).
Normalmente, a sucção é expressa como pressão (kPa, atm, bars) e a sução total (St) de um
solo é formada pela soma de duas parcelas: sucção mátrica (Sm) e a sucção osmótica (So), ou
seja:
St = S m + S o

(2.3)

A sucção osmótica se refere à pressão parcial do vapor de água em equilíbrio com a água livre
e está relacionada à concentração química da água do solo. Já a sucção mátrica é a pressão
negativa da água intersticial, devido aos efeitos de capilaridade e forças de adsorção, e está
relacionada com a matriz do solo. Pode ser descrita pela Equação 2.4:
S m = ua + u w

(2.4)

em que, ua é a pressão de ar e uw é a pressão da água.
Com o intuito de facilitar o entendimento e a leitura, neste trabalho, o termo sucção refere-se
sempre a sucção matricial.
O entendimento da relação entre a sucção e a umidade são de extrema importância nas análises
de fluxo em meios não saturados. A variação da sucção juntamente com as características de
retenção de água pode ocasionar um evento de desestabilização de um talude, processo
decorrente da diminuição da resistência ao cisalhamento do solo.
O solo não saturado pode ser caracterizado a partir da relação entre o teor de umidade e a
sucção, sendo representada graficamente pela curva de retenção de água, ou curva
característica.
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2.3.2 Métodos para Determinação da Sucção
Segundo Jesus (2008), a curva característica ou de sucção, pode ser obtida de forma direta
através de ensaios de laboratório ou de campo que relacionem o teor de umidade ou grau de
saturação com o potencial total, matricial ou osmótico do solo. A medição direta pode ser feita
utilizando a placa de sucção (Presa et al. 1988), placa de pressão (Dane e Hopmans, 2002),
câmara de pressão (Richards et al., 1943), tensiômetros (Carvalho, 1989), funil de pedra
porosa (Jesus, 2008) e tomografia computadorizada (Ferraz, 1983).
Indiretamente, pode-se determinar a sucção através de calibração de curvas com os métodos
de técnica de papel filtro (ASTM D5298:2016), psicrômetro (ASTM E337:2015), centrífuga
(ASTM D6836:2016), dessecador (Campbell e Gee, 1986), blocos porosos (Richards, 1974),
analisador granulométrico (Naime et al., 2001), termisor (De Carvalho e Beneveli, 1994),
técnica de radar de penetração do solo (Beres e Haeni, 1991), ponto de congelamento (Silva,
2009), sensor de condutividade elétrica (Pereira e Marinho, 1998) e sensor de condutividade
térmica (Fredlund e Rahardjo, 1993).
Vilar (1987) indica alguns métodos experimentais para a determinação ou controle da sucção,
assim como o tipo de aplicação. Esses métodos estão mostrados na Tabela 2.1. No presente
estudo, foi utilizado o ensaio de campo que utiliza o tensiômetro.

2.3.3 Curva Característica
A curva característica θ(ψ), também conhecida como curva de retenção de água, relaciona a
carga de pressão, ou sucção (ψ < 0), com o conteúdo de água existente no solo. O teor de água
presente nos poros do solo pode ser expresso como conteúdo volumétrico de água (θ), que
relaciona o volume de água com o volume total do solo.
Através da curva característica é possível obter alguns fenômenos físicos importantes: valor
de entrada de ar (ψar), umidade residual (θr), umidade saturada (θs) e o fenômeno da histerese.
A Figura 2.2 indica os três primeiros fenômenos, que serão discutidos a seguir. A histerese é
um fenômeno físico importante e mesmo não sendo explorado no presente trabalho, será
brevemente apresentado.
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Tabela 2.1 – Métodos experimentais para a determinação ou controle da sucção (adaptado de
Vilar, 1987)
Método de medida

Faixa de tensão e tempo de aplicação

Funil de pedra porosa

0 a 70 kPa (horas)

Placa de pressão

0 a 1500 kPa (horas)

Membrana de pressão

até 10.000 kPa (dias)

Tensiômetro padrão

0 a 70 kPa (minutos)

Tensiômetro de alta capacidade

0 a 1500 kPa (horas)

Papel filtro em contato

30 a 30.000 kPa (7 dias)

Papel filtro sem contato

400 a 30.000 kPa (7 a 14 dias)

Blocos porosos

10 a 1.000 kPa (semanas)

Psicrômetros

100 a 8.000 kPa (minutos)

Sensores de condutividade térmica

todos os valores (minutos)

Equilíbrio de fase vapor

acima de 400 Kpa (dias)

Princípios osmóticos

200 a 1.600 kPa (horas)

Figura 2.2 – Particularidades da curva característica (Gomes, 2019)

A umidade volumétrica saturada (θs) é o valor máximo de umidade que o solo comporta. A
Equação 2.5 demonstra que esse valor, em teoria, equivale à porosidade do solo, devido ao
fato de que nessas condições o solo se encontra saturado (S = 1). Porém segundo Morales
(2008), existem controvérsias em relação a θs igual a porosidade (η), pois em campo existe a
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dificuldade de retirar todas as bolhas de ar de um dado volume. Assim, existem relatos para
que θs seja considerado como 7% menor que a porosidade (Morales, 2008).

=

Vw Vv Vw
= . = S
Vt Vt Vv

(2.5)

em que Vv corresponde ao volume de vazios (água e ar), Vw ao volume de água e Vt ao volume
total.
O valor de entrada de ar (ψar) corresponde à carga de pressão necessária para o ar começar a
preencher os vazios do solo. Isso ocorre quando a tensão aplicada na superfície água-ar é
vencida pelo ar. A medida que a carga de pressão vai se tornando mais negativa, a umidade
tende a diminuir até determinado limite. Esse limite é chamado de umidade residual (θr) e
representa o menor valor de umidade que o solo suporta. Assim, como ilustrado na Figura 2.2
aplicações de cargas mais negativas resultam em poucas mudanças na umidade volumétrica.
O fenômeno da histerese é apresentado por alguns sistemas físicos cujas propriedades
dependem de sua história anterior. Essa configuração foi observada experimentalmente,
revelando que a relação θ(ψ) não possui um único caminho, como ilustrado na Figura 2.3.
Ressalta-se que nesse trabalho apenas o trecho de umedecimento será avaliado.

Figura 2.3 – Efeito da histerese (Gomes, 2019)
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As curvas de retenção apresentam variações de acordo com o tipo de solo. A Figura 2.4 mostra
curvas para solos arenosos e siltosos. Solos com granulometria mais fina tem maior valor de
entrada de ar e menor sensibilidade durante a perda de umidade, o que faz a curva ser mais
suave e prolongada. Já solos com textura mais arenosa, que possuem poros de maiores
dimensões, são mais sensíveis e perdem bastante umidade com pequenas variações de carga
de pressão, tornado sua curva mais curta e abrupta.

Figura 2.4 – Curvas para solo com granulometria grosseira, tipicamente arenoso, e curva
para solo mais fino, como siltes (Gomes, 2019)

Para obter a taxa da curva de retenção, 𝜕θ/𝜕ψ, e aplicá-la na equação de Richards (Equação
2.2) é necessário conhecer uma formulação analítica da mesma. Existem muitas formulações
para representá-las, dentro elas as de: Gardner (1958), Brooks e Corey (1964), van Genuchten
(1980), Durner (1994), Fredlund e Xing (1994) e Gitirana e Fredlund (2004).
A equação de van Genuchten foi a primeira a traduzir o comportamento sigmoidal da curva
característica e possui, até a atualidade, muitas aplicações em problemas de engenharia por ser
ajustada a uma grande gama de solos, conforme Lu e Likos (2004). Segundo esse modelo, a
umidade volumétrica é definida em função da carga de pressão, como:


r +
() = 

 s

s − r
1 + (  )n 



m

;  0
(2.6)

;  0
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com α, n e m como parâmetros de ajuste adimensionais, com m = 1-1/n.
Como destacado por Coimbra (2020), os autores Borges et al. (2010), Liang et al. (2016) e
D’Emilio et al. (2018) apresentam em seus estudos a eficácia do método no ajuste das curvas
de retenção de água no solo.
2.3.4 Curva de Condutividade Hidráulica
A função de condutividade hidráulica representa a relação entre a condutividade hidráulica e
a carga de pressão do solo e pode ser expressa em função do grau de saturação ou do teor
volumétrico do mesmo.
Em solos saturados, a permeabilidade é máxima e constante, uma vez que seus poros estão
totalmente preenchidos por água. Já em solos não saturados, porções do solo são preenchidas
por ar e a área útil de condução do fluxo é reduzida, então a condutividade hidráulica não é
constante e máxima. Ela é dependente da carga de pressão negativa. O seu aumento é
proporcional ao aumento de umidade no solo.
A condição em solos saturados de que areias são mais permeáveis que argilas não é válida
para solos não saturados. Isto porque em solo mais granulares, os poros são maiores e tendem
a esvaziar rapidamente, perdendo a capacidade de condução à medida que a carga de pressão
de torna mais negativa. Isso faz com que a curva de permeabilidade de solos com grandes
poros seja mais inclinada, diminuindo rapidamente sua capacidade de condução. Solos finos,
pelo contrário, tendem a permanecer preenchidos e com boa capacidade de retenção mesmo
com a carga de pressão mais negativa, tendo menor efeito sobre a inclinação da curva que se
demonstra mais suave. Esses efeitos podem ser observados na Figura 2.5 e faz com que, em
certos pontos, solos arenosos sejam menos condutores que solo argilosos, fato que nunca
acontece em solos saturados.
A Equação 2.7 de van Genuchten-Mualem representa a função de condutividade hidráulica.
m
K (  ) = K sat 0,5 1 − (1 − 1/ m ) 



2

(2.7)
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em que Ksat é a permeabilidade saturada, Θ é a umidade normalizada, que utiliza parâmetros
da curva característica, isto é (θ (ψ)-θr)/(θs -θr), e m é o parâmetro adimensional de ajuste, aqui
assumindo a hipótese comum de m = 1 – 1/n. Ao analisar a equação, percebe-se a dependência
da permeabilidade tanto pela umidade K (θ) quanto pela carga de pressão K (ψ).

Figura 2.5 – Curva de condutividade hidráulica para solo arenoso e siltoso (Gomes, 2019)

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS SOLOS NÃO SATURADOS
Para Mendes (2008), o acompanhamento da variação da sucção tem importância na análise de
estabilidade de talude, onde o teor de umidade volumétrico se torna variável devido aos
períodos de chuva e estiagem, conciliando variações de sucção e umidade por meio de
instrumentos que monitoram os parâmetros ao longo do perfil. Fredlund e Rahardjo (1993)
destacam que para alguns solos as mudanças na poropressão negativa da água associada com
períodos de chuvas intensas podem resultar na perda da resistência ao cisalhamento
ocasionando rupturas de taludes.
Para o cálculo do fator de segurança de um talude, diversos parâmetros do solo são necessários,
sendo a resistência ao cisalhamento a propriedade de maior importância, conforme indicado
na equação a seguir:

FS =



(2.8)

mob
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Onde τ é a resistência ao cisalhamento do solo e τmob é tensão cisalhante atuante ou mobilizada.
Terzaghi (1936) identificou qual é a influência da água na resistência ao cisalhamento do solo,
mostrando que o critério de Mohr-Coulomb (Equação 2.9) continua válido desde que a pressão
da água contida nos poros do solo, poropressão (u), fosse subtraída da tensão normal. Esse
conceito definiu o que conhecemos hoje como o princípio das tensões efetivas (Equação 2.10).
 = c +  tan 

(2.9)

com σ como a tensão normal total, c o intercepto coesivo e ɸ o ângulo de atrito do solo.
 = c '+ ( − u ) tan 

(2.10)

De acordo com os estudos de Fredlund e Rahardjo (1993), para os solos não saturados este
princípio não é válido o que torna o entendimento do comportamento mecânico desse meio
mais complexo.
Para Lu e Likos (2004), o estado de tensões para meios porosos não saturados é diferente dos
saturados ou secos. Isso se dá porque em solos saturados a pressão da água é positiva e atua
diminuindo a tensão atuante entre as partículas, levando a uma redução da resistência ao
cisalhamento do material. Já para os solos não saturados, a pressão da água é negativa, o que
gera uma aproximação entre os grãos de solo e consequentemente um aumento da resistência
ao cisalhamento.
A Equação 2.11, proposta por Bishop (1959), traduz a tensão efetiva para solos não saturados.
O autor tinha como ideia básica reformular o princípio das tensões efetivas proposto por
Terzaghi, por meio da inclusão de um parâmetro de sucção mátrica (ua – uw) variável com uma
característica do solo dada por χ. Para um solo saturado o parâmetro χ será igual a 1 e para
solo seco igual a 0. Para o caso de solos não saturados, χ será função do grau de saturação e
vários outros parâmetros, incluindo tamanho da partícula, forma, sucção, entre outros.
 ' = ( − ua ) + (ua − uw )

(2.11)

em que, χ é um parâmetro dependente do grau de saturação do solo, (σ - ua) é a tensão normal
líquida e (ua – uw) a sucção mátrica.
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A resistência de um solo pode ser descrita a partir da equação de Bishop incorporando essa no
critério clássico de Mohr-Coulomb, assim:
 = c '+  ( − ua ) + (ua − uw )  tan  '

(2.12)

onde τ é resistência ao cisalhamento dos solos não saturados, c’ é o intercepto da coesão efetiva
e ɸ’ o ângulo de atrito efetivo do solo.
Porém, como relatam Lu e Likos (2006), dificuldades associadas à determinação experimental
ou teórica do parâmetro χ limitam a aplicabilidade da proposta de Bishop. A partir das
considerações de Fredlund e Morgenstern (1977), a resistência ao cisalhamento de solos para
a condição não saturada pode ser descrita como:
 = c '+ ( − ua ) tan  '+ (ua − uw ) tan b

(2.13)

em que ɸb é taxa de ganho de ângulo de atrito do solo com relação à sucção e (ua – uw)
corresponde a sucção mátrica.
Para Miqueletto (2007) e Rocha (2011), o parâmetro ɸb é mais facilmente determinado quando
comparado ao parâmetro χ, o que torna a equação de Fredlund e Morgenster (1977) a mais
utilizada.
O modelo da Equação 2.13 considera um aumento da sucção mátrica linearmente ao acréscimo
da resistência ao cisalhamento, mais especificamente ao acréscimo da coesão. A Equação 2.13,
pode ser representada por meio de um gráfico tridimensional (envoltória de Mohr-Coulomb
modificada), tendo como eixos as variáveis de estado de tensão. O círculo de tensões, que
corresponde a condição de ruptura pode ser representado em um digrama tridimensional como
exposto na Figura 2.6.
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Figura 2.6 – Superfície de ruptura influenciada pela sucção (Fredlund e Rahardjo, 1993)

Vanapalli et al. (1996) reescreveram o termo linear ɸb da Equação 2.13 em uma expressão não
linear usando a umidade normalizada Θ apresentada na Seção 2.3, obtida a partir da função do
teor de água no solo ou curva característica de forma que tan ɸb = Θ tan ɸ’. A estimativa para
resistência ao cisalhamento de solos não saturados de Vanapalli et al. (1996) é expressa pela
Equação 2.14.
 () − r
 = c '+ ( − ua ) tan  '+ (ua − uw ) 
  s − r


 tan  '
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(2.14)

CAPÍTULO

3

MATERIAIS E MÉTODOS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este capítulo apresenta a metodologia e normas utilizadas para a obtenção dos dados que
servirão como base dos estudos a serem realizados.
Para essa finalidade, o desenvolvimento foi dividido em seis etapas. Nas três primeiras estão
apontadas, respectivamente, a localização do talude em estudo e sua breve descrição
geológica, o método de obtenção da geometria e os dados pluviométricos, enquanto que na
quarta e quinta etapas visou-se exibir as metodologias dos ensaios experimenais de campo e
laboratório. A última parte do capítulo objetivou por explicar as ferramentas computacionais
que servirão para a determinação dos parâmetros hidráulicos do solo não saturado e análises
de estabilidade.

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO
O talude considerado para esse estudo está localizado na cidade de Ouro Branco-MG, em torno
das coordenadas UTM 7.730.213,64 N e 631.333,23 E (zona 23 K), altitude média de 1030
m, as margens da rodovia MG 443, como indicado na Figura 3.1.
Para definição da geometria do talude foi realizado levantamento topográfico com estação
total em dezembro/2019. A Figura 3.2 e Figura 3.3 mostram a planta e seção crítica (seção AA), respectivamente.
O talude possui inclinação de 37° (1V:1,25H) e comprimento aproximado de 11 metros.
Possui árvores de pequeno porte e vegetação do tipo capim em toda a extensão, como ilustrado
pela Figura 3.4.
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Figura 3.1 - Localização da área de estudo

Figura 3.2 – Planta do talude em estudo
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Talude

Eixo da rodovia

EL~1034,55

Seção A-A
Figura 3.3 – Seção crítica do talude em estudo

Figura 3.4 – Aspecto do talude em estudo

O talude investigado é composto por solo Latossolo, que possui solo residual maduro espesso,
e insere-se no contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero, em rochas do embasamento.
As unidades geológicas aflorantes nesta região são pertencentes aos Supergrupo Estrada Real
e Supergrupo Minas, bem como as Suítes Santa Rita, Complexo Santo Antônio do Pirapetinga
e Suíte Alto Maranhão, segundo Endo et al. (2019). Especificamente, o talude está sob o
domínio das rochas do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga o qual é composto
essencialmente por gnaisses leucocráticos e paleoproterozóicos (Figura 3.5). O arcabouço
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estrutural conta principalmente com zonas de cisalhamento sinistral, conhecida como Zona de
Cisalhamento Congonhas (Endo et al., 2019).

Local do estudo

Unidades Litoestratigráficas
Supergrupo Estrada Real

Supergrupo Minas
Grupo Piracicaba

Grupo Itacolomi
Indiviso – Quartzito com níveis
ferruginosos, metaconglomerado com
seixos de quartzo, filitos e formações
ferríferas.
Grupo Sabará
Formação Saramenha – Biotita-cloritagranada xistos, quartzitos, metapelitos,
filitos
carbonosos,
mármores
dolomíticos, BIF, metadiamicititos,
metagrauvacas
e
paragnaisses.
Subordinadamente
metavulcânica
félsica, metamáfica, metautramáficas e
pegmatito.

Formação Cercadinho – Quartzitos
ferruginosos, filitos prateados, xistos
róseos e sericíticos e subordinadamente
mármores dolomíticos.
Grupo Itabira
Formação Gandarela – Mármores,
mármores
ferruginosos,
itabiritos
dolomíticos e silicosos. Localmente
brechas ferruginosas e dolomíticas.
Suíte Santa Rita – Metaultramáficas.
Complexo
Santo
Antônio
do
Pirapetinga – Gnaisses leucocráticos.
Suíte Alto Maranhão – Tonalitos a
granito cálcio alcalinos.

Figura 3.5 – Mapa geológico da área de estudo
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DADOS PLUVIOMÉTRICOS
Em consulta ao banco de dados da Agência Nacional das Águas (ANA), é possível perceber
que existem algumas estações pluviométricas que podem ser utilizadas para estabelecer o
regime de chuvas da região de estudo (Figura 3.6).

LOCALIZAÇÃO – ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS

Figura 3.6 - Estações pluviométricas

Neste estudo, foram avaliados os dados das estações pluviométricas Ouro Branco AÇOMINAS (02043052), Congonhas – Lobo Leite (02043101) e Ouro Preto – Estação Dom
Bosco (02043127), sendo estas as mais próximas à área, localizada no município de Ouro
Branco-MG. Como forma de consolidar seu uso, foi traçada a sub-bacia hidrográfica na qual
o talude está inserido e verificou se tais estações se encontravam na mesma região. A base de
dados destas estações exibe um histórico de 8, 31 e 17 anos respectivamente. Ao final da
análise, optou-se por utilizar os dados da estação Congonhas já que esta expõe série de dados
com maior extensão (28 anos com consistência de dados). A mesma está na altitude 919 m e
a sua distância linear ao talude é de 6,3 km.
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Após verificação de consistência dos dados históricos da estação pluviométrica selecionada,
realizou-se a análise de frequência das alturas de precipitações diárias máximas anuais.
A distribuição de probabilidade de Pearson III resultou nos melhores valores de significância
quando submetidos aos testes de hipóteses como o Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado,
que avaliam a aderência de uma dada distribuição à amostra em questão sendo, portanto, a
mais adequada para representar o conjunto de dados da referida estação pluviométrica.
A transformação da chuva diária em chuva de 24 horas e sua desagregação em alturas de
chuvas de menor duração foi realizada utilizando-se a metodologia proposta por Silveira
(2000) e Pinheiro (2011). A Tabela 3.1 a seguir mostra os quantis pontuais de chuva obtidos
e seus respectivos tempos de retorno (Tr).

Tabela 3.1 – Quantis de chuva por tempo de retorno
Quantis de Intensidade Máxima (mm/h)
Duração

Tempo de Retorno (anos)
2

10

100

500

1.000

10.000

5 min

99,7

174,8

325,9

486,4

575,3

992,0

10 min

85,3

149,6

278,9

416,2

492,3

848,8

15 min

72,5

127,2

237,1

353,9

418,6

721,7

20 min

63,3

111,0

206,9

308,8

365,3

629,8

25 min

56,4

98,9

184,4

275,2

325,5

561,2

30 min

51,0

89,5

166,9

249,1

294,6

507,9

60 min

33,7

59,1

110,2

164,5

194,5

335,4

2h

21,3

37,4

69,7

104,0

123,0

212,1

4h

13,0

22,9

42,7

63,7

75,3

129,9

6h

9,7

17,0

31,7

47,3

55,9

96,4

8h

7,8

13,7

25,5

38,1

45,0

77,6

10 h

6,6

11,5

21,5

32,1

38,0

65,5

12 h

5,7

10,0

18,7

27,9

33,0

56,9

14 h

5,1

8,9

16,6

24,8

29,3

50,5

24 h

3,3

5,9

10,9

16,3

19,3

33,3

30

O Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte (DNIT), por meio do Manual de
Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem (2005), fixa um Tr para drenagem de obras
de arte, como pontes, de 50 a 100 anos. Como não há definição do Tr para análises em regime
transitório de estabilidade de taludes, adotou-se o critério das obras de arte, fixando em 100
anos o Tr e intensidade máxima de precipitação de 24 h de duração.

A Equação 3.1 determina a probabilidade J de ocorrência da chuva de projeto com o Tr
adotado em anos, dentro do período de vida útil da obra n, também em anos. Em 100 anos de
vida útil para o Tr de 100 anos, a probabilidade de ocorrência da chuva de intensidade máxima
adotada é de 63,4 %, provável de acontecer em longo prazo.
1 

J = 1 − 1 − 
 Tr 

n

(3.1)

ENSAIOS DE CAMPO
3.4.1 Ensaio de Infiltração Monitorada – EIM
A técnica utilizada para a obtenção dos parâmetros hidráulicos dos solos não saturados foi a
realização de Ensaios de Infiltração Monitorada (EIM), que foi proposta por Velloso (2000).
Os equipamentos necessários para executar o EIM são: tensiômetro e garrafa de Mariotte. O
tensiômetro é um equipamento capaz de medir cargas de pressão (sucção) na zona não saturada
do solo e consiste em uma medida pontual realizada através de uma placa porosa de cerâmica
presa na ponta de um tubo hermético preenchido com água (GOMES, 2019). A pedra (ou
ponta) porosa é inserida no solo na profundidade desejada e entra em contato com a água do
solo para chegar no equilíbrio hidráulico e esse processo envolve a tendência de passagem da
água do tubo para o solo através da placa porosa de cerâmicas e o vácuo criado no topo do
tubo é a medida da carga de pressão no solo e é, de acordo com Gomes (2019), geralmente
medida por um transdutor de pressão preso ao tubo.
Existem diversos tipos de tensiômetros, o mais prático e utilizado nessa pesquisa possui uma
configuração como a mostrada na Figura 3.7. A capacidade de leitura pode variar desde
pressões nulas, isto é, atmosféricas, até pressões na ordem de -900 cm. A partir de
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aproximadamente -900 cm a maioria das cerâmicas porosas passam a sofrer cavitação (Gomes,
2019). Isto ocorre quando os gases presentes no líquido do tensiômetro saem de solução e
descalibram o aparelho (Lorenço et al., 2012). Para esses problemas, pode-se utilizar
tensiômetros de alta capacidade ou sensores de umidade, como empregados por Pinto (2013)
e Rosa (2017) em seus trabalhos práticos do EIM.

Tampa hermética

Leitor manual

Transdutor de
pressão
Pedra porosa

(b) Tensiômetro genérico com leitor manual
ou automático

(a) Tensiômetro automático utilizado

Figura 3.7 – Tensiômetro utilizado e genérico

A Garrafa de Mariotte é um dispositivo hidráulico que tem objetivo de manter uma carga
constante arbitrada durante o intervalo de tempo do ensaio. O tubo hermético, que possui
abertura em dois pontos distintos, sujeitos a pressões atmosféricas, garante que a diferença de
pressão entre eles seja a diferença de altura. O volume de água extra localizado acima da linha
do tubo superior serve como reservatório para que a carga permaneça constante ao longo do
tempo. Assim, durante toda a duração do ensaio o volume excedente nunca deve ultrapassar a
linha superior, como mostrado na Figura 3.8, que também mostra a Garrafa de Mariotte
utilizada nesse trabalho que foi adaptada por Rosa (2017).
O EIM, como ilustrado na Figura 3.9, é um ensaio de campo cujo objetivo é a obtenção de
valores de carga de pressão ao longo do tempo a uma profundidade conhecida, que servem
como dados para estimativa dos parâmetros hidráulicos não saturados através de retroanálise.
O ensaio consiste na monitoração pontual da frente de infiltração a partir de uma geometria
simples, um tensiômetro e um permeâmetro tipo garrafa de Mariotte.
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O ensaio apresenta limitações e desvantagens quanto às cargas de pressão mínima e máxima.
Os resultados mais adequados são obtidos quando a carga de pressão inicial está entre -400 a
-900 cm. Ensaios com carga de pressão inicial menor que -400 cm não apresentam dados
suficientes para uma boa posterior retronanálise, enquanto carga de pressão inicial maior que
-900 cm podem causar cavitação no equipamento.

Patm

hc

Patm

(a) Garrafa de Mariotte utilizada

(b) Princípio da Garrafa de Mariotte que
garante a carga constante

Figura 3.8 - Garrafa de Mariotte

Resposta

Tensiômetro

Carga de pressão (cm)

Permeâmetro
tipo Garrafa
de Mariotte

Geometria
Frente de
infiltração

Figura 3.9 - Figura representativa do EIM

Para a execução do ensaio foram necessários os equipamentos:
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Tempo (s)

- Para construir a geometria:
• Enxada;
• Conjunto de trados.
- Para coleta dos dados:
• Tensiômetro automático e manual;
• Sistema de aquisição de dados;
• Notebook;
• Trena;
• Cronômetro;
• Permeâmetro tipo garrafa de Mariotte.
O primeiro passo para a execução do ensaio foi a escolha do local adequado para realizar as
medições. Após a identificação da área, um tensiômetro manual foi utilizado para auxiliar na
escolha (Figura 3.10), e uma leitura menor que -900 cm (-90 kPa) é requerida para o uso do
tensiômetro automático. Como o local apresentou leitura dentro do limite, o mesmo foi
selecionado.

(a) Detalhe do Tensiômetro instalado

(b) Detalhe do mostrador do equipamento

Figura 3.10 – Tensiômetro manual utilizado para escolha do local de realização do ensaio
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A geometria do ensaio foi obtida com a utilização do trado e deveria ter medidas em torno de
10 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade (Figura 3.11a).
As próximas etapas consistiram em preparar os equipamentos de leitura. Para isso, o sistema
de aquisição de dados foi posicionado em um local seguro e em seguida procedeu-se a
instalação do tensiômetro com o trado parafuso, como mostrado na Figura 3.11b.

(b) Furo para instalação do tensiômetro
sendo feito

(a) Geometria do ensaio

Figura 3.11 – Etapas de preparação para realização do ensaio

Após a instalação do tensiômetro foi necessário aguardar até que ele entrasse em equilíbrio
hidráulico com o solo. Esse processo de estabilização dura cerca de 20 minutos para solos
arenosos e 40 minutos para solos argilosos (Gomes, 2019). A Figura 3.12 exemplifica o
resultado que essa etapa gerou.

Figura 3.12 – Equipamentos instalados
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O próximo passo consistiu na execução do ensaio e foi realizado neste momento a colocação
do permeâmetro cuidadosamente dentro do furo e a abertura da válvula para aplicar a carga
constante. Depois da aplicação da carga foi necessário acompanhar a leitura pelo notebook até
que a carga de pressão estabilizasse próximo a zero. A Figura 3.13 ilustra o permeâmetro no
furo e coluna de água gerada.

Figura 3.13 – Detalhe da aplicação da carga constante

Por fim, o ensaio foi encerrado e as coletas de amostras indeformadas e deformadas realizadas.
Nesse ensaio, as condições iniciais de campo são altamente dependentes das condições
meteorológicas. Segundo Pinto (2013), as melhores estimativas são obtidas em condições
iniciais entre -400 a -900 cm. Para que a condição inicial esteja dentro dessa margem o solo
não deve permanecer exposto muito tempo ao sol, para não indicar uma condição muito seca,
e nem à sucessivos eventos chuvosos para não retratar uma condição úmida.
Outra variação importante é a profundidade de leitura. Solo mais resistentes causam certas
dificuldades em cravar o tensiômetro e nesse sentido a profundidade de leitura deve se adaptar
ao tipo de solo encontrado em campo. Toda a geometria do ensaio deve ser anotada para
especificá-las na etapa da retroanálise numérica para manter a representatividade do ensaio.

36

3.4.2 Frasco de areia
O método utilizado para determinação da massa específica aparente do solo foi o frasco de
areia, conforme norma NBR 7185/2016 – Solo – Determinação da massa específica aparente
“in situ”, com emprego do frasco de areia.
A areia utilizada para o ensaio, denominada areia graduada e calibrada, foi preparada
previamente em laboratório, conforme orientações normativas. Para a realização do ensaio,
seguindo critérios da norma, no ponto onde foi coletada a amostra deformada foi realizada a
limpeza da superfície do solo, tornando-a plana, e em seguida foi escavado um furo com
formato cilíndrico de aproximadamente 15 cm de profundidade e diâmetro médio de 13 cm.
Após a escavação do furo cilíndrico, foi posicionado o conjunto do ensaio composto por
bandeja, funil e frasco com areia conforme apontado na Figura 3.14.

Figura 3.14 – Conjunto para o ensaio posicionado no furo

Na sequência abriu-se o registro do funil deixando a areia graduada escoar livremente até
cessar o seu movimento no interior do frasco e então fechou-se o registro. Em seguida foi
realizada a pesagem do frasco do conjunto com a areia restante.
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A massa específica aparente úmida do solo no local de estudo foi definida segundo a Equação
3.2.
h =

Mh
V

(3.2)

em que ρh é a massa específica aparente úmida (g/cm³), Mh é massa do material contido no
furo cilíndrico escavado (g) e V o volume do furo cilíndrico escavado obtido pela massa do
frasco de areia inicial, menos a massa do frasco de areia final, menos a massa do cone do
conjunto e divido pela massa específica da areia (cm³).
O material retirado da escavação do furo cilíndrico foi cuidadosamente inserido em recipientes
hermeticamente fechados para realização do ensaio de determinação do teor de umidade
natural em laboratório.

ENSAIOS DE LABORATÓRIO
Os ensaios de laboratório foram realizados de acordo com as normas e padrões específicos
existentes. Em síntese, a preparação das amostras e a execução dos ensaios foram realizadas
segundo os critérios recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e a American Society for Testing and Materials (ASTM).
A extração das amostras deformada e indeformada se deu em agosto/2019. Os procedimentos
de extração seguiram as indicações da ABNT NBR 9604/2016 – Abertura de poço e trincheira
de inspeção em solo, com retirada de amostras deformada e indeformada – Procedimento. Por
se tratar de talude, a remoção do bloco indeformado se deu após limpeza da área e execução
de um platô no pé do talude. O bloco foi talhado, coberto com pano, parafinado e as faces
foram identificadas.

A amostra deformada foi retirada do entorno do bloco indeformado, durante o processo de
escavação.
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3.5.1 Caracterização física
Para determinar as propriedades do solo foram executados os ensaios de caracterização física.
O material proveniente da amostra deformada foi preparado conforme as normas a seguir:
• ABNT NBR 6457/2016 - Amostras de Solos – Preparação para Ensaios de Compactação
e Caracterização;
• ABNT NBR 6457/2016 – Teor de Umidade Natural;
• ABNT NBR 7181/2016 – Solo – Análise Granulométrica por peneiramento e
sedimentação;
• ABNT NBR 6458/2016 – Massa Específica dos Grãos;
• ABNT NBR 6459/2016 – Solo – Determinação do Limite de Liquidez;
• ABNT NBR 7180/2016 – Solo – Determinação do Limite de Plasticidade.
Através dos resultados da amostra deformada foram obtidas as seguintes propriedades índice
do solo de estudo:
• Peso específico real dos grãos (γs), γs = ρs g. Sendo ρs a massa específica dos grãos e g a
aceleração da gravidade, onde g = 9,81 m/s²;
• Peso específico natural (γnat), γnat = ρnat g. Sendo ρnat a massa específica natural e g a
aceleração da gravidade, onde g = 9,81 m/s²;
• Peso específico seco (γd), γd = γnat (1 + wnat). Sendo wnat a umidade natural do solo;
• Índice de vazios (e), determinado pela correlação dos índices, e = (γs/ γd) – 1;
• Porosidade (n, %), determinada pela correlação dos índices, n = e/(1 + e);
• Grau de saturação (S, %), obtido através da correlação, S = (ρs wnat)/(e ρw). Onde ρw é a
massa específica da água a uma temperatura de 4°C (ρw = 1 g/cm³).
A análise granulométrica foi realizada conforme NBR 7181/2016 e permitiu a determinação
da curva de distribuição granulométrica da amostra ensaiada, em termos de diâmetros dos
grãos e a porcentagem destes presentes no material (Figura 3.15). Como o solo em estudo é
constituído de fração grossa e fina realizou-se esse ensaio por meio da granulometria conjunta:
peneiramento e sedimentação.

39

Os limites de consistência do solo correspondem aos teores de umidade a partir dos quais há
mudança de estado físico dos solos, sendo estes relevantes para o entendimento do
comportamento de solos finos, passante na peneira #40.

(a) Peneiras utilizadas para ensaio

(b) Ensaio de sedimentação

Figura 3.15 – Equipamento utilizados no ensaio de análise granulométrica

Visando caracterizar a interação do solo com a água, os ensaios de limite de liquidez e de
plasticidade foram realizados segundo a NBR 6459/2016 e NBR 7180/2016, respectivamente
(Figura 3.16).

(a) Limite de liquidez

(b) Limite de plasticidade

Figura 3.16 – Ensaios de limite de liquidez e de plasticidade
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A massa específica dos grãos é uma propriedade física que relaciona a quantidade de material
sólido com o volume ocupado pelo mesmo. Por se tratar o solo de um sistema trifásico é
necessário quantificar apenas o volume ocupado pela porção sólida, subtraindo-se o volume
da parte líquida e gasosa do componente do solo. Para a determinação foi realizado o ensaio
segundo a NBR 6458/2016. Foi misturado com água destilada cerca de 60 g do material
destorroado e passado na peneira 4.8 mm (#4). Em seguida foi realizada a desaeração da
mistura através da fervura da água até que não fossem mais detectadas bolhas de ar (Figura
3.17).

Figura 3.17 - Ensaios de massa específica dos grãos

3.5.2 Ensaio triaxial
Para determinação dos parâmetros de resistência do solo, coesão (c) e ângulo de atrito (ɸ),
foram executados ensaios triaxial, seguindo a norma ASTM - D4767-11 – Standard Test
Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils, em 4
corpos de prova provenientes da amostra indeformada, coletada no local de estudo a uma
profundidade aproximada de 50 a 100 cm (Figura 3.18).
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(b) bloco indeformado envolto no tecido e
parafinado

(a) bloco indeformado sendo retirado

Figura 3.18 – Coleta do bloco indeformado em campo

Foram realizados ensaios tipo CU (consolidado não drenado), com as etapas de percolação,
adensamento e ruptura com medida de poropressão. Para as amostras foi adotada uma
velocidade de deformação de 0,03 mm/min. Essa velocidade foi definida após a etapa de
adensamento conforme a metodologia proposta por Head (1998). Os ensaios foram realizados
nas tensões 50, 100, 200 e 400 kPa. A Figura 3.19 ilustra as etapas do ensaio triaxial.

ANÁLISES NUMÉRICAS
3.6.1 Estimativa dos parâmetros hidráulicos pela modelagem inversa
No presente trabalho, a estimativa dos parâmetros hidráulicos não saturados foi realizada
através da retroanálise, isto é, através da resolução de problemas inversos.
A equação de Richards descreve o movimento da água em solos sob condições não saturadas.
A solução dessa equação, que é tradicionalmente realizada por soluções numéricas, requer o
conhecimento das propriedades hidráulicas do solo. As relações constitutivas descritas através
de curvas características e função de condutividade hidráulica são calibradas através de dados
coletados (Gomes, 2019).
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(a) CP-01 sendo moldado

(b) CP-02 montado para iniciar o ensaio

(c) CP-03 durante a execução do ensaio
triaxial

(d) CP-04 deformado após a ruptura

Figura 3.19 – Fases do ensaio triaxial

Existem medições de campo ou laboratório que permitem aproximar os parâmetros hidráulicos
para auxiliar na modelagem do fluxo de água sob condições não saturadas. Os métodos de
medições são variados e alguns exemplos de medição em laboratório são o de placa de pressão
e papel filtro. Em campo, um método comum de medição é permeâmetro de Guelph. Esses
métodos permitem a obtenção de apenas uma relação constitutiva, curva característica ou de
condutividade hidráulica. Já os métodos de análises inversas dos parâmetros, isto é, a
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estimativa de parâmetros, permitem obter as duas relações constitutivas e informações sobre
a incerteza dos parâmetros através de um único ensaio.
Nas análises de problema direto, procura-se a solução da equação governante a partir das
condições iniciais, de contorno e dos parâmetros do modelo. No problema inverso os
parâmetros hidráulicos do solo não são conhecidos, mas medidas das variáveis dependentes
dentro do domínio são usadas para estimar os valores numéricos dos parâmetros (Velloso,
2000). A Tabela 3.2 expõe a diferença entre as análises.

A modelagem inversa busca pelo vetor de parâmetros que ajusta os dados medidos em campo
aos simulados numericamente. A sua formulação se dá de forma indireta, onde através de uma
estimativa inicial dos parâmetros calcula-se a resposta do sistema e então avalia-se a diferença
entre os dados medidos e simulados. Esse processo acontece através de uma função objetivo
que deve ser minimizada. A modelagem inversa é formulada como sendo um problema de
otimização, onde através da estimativa inicial dos parâmetros e por processos iterativos se
busca pelo vetor de variáveis que torna a discrepância entre os dados como a menor possível.
A Tabela 3.2 mostra a estimativa de parâmetros através do modelo inverso. Ao contrário do
modelo direto, o referido modelo inverso tem como entrada os dados observados em campo
e, por sua vez, como saída os parâmetros hidráulicos desejados. Morales (2008) cita que a
solução de problemas inversos consiste em determinar causas baseadas na observação dos seus
efeitos.

Tabela 3.2 - Modelagem direta e inversa para fluxo não saturado
Análise direta
[θr, θs, α, n, Ksat]

→

Ferramenta numérica

→

ψ(t)

→

[θr, θs, α, n, Ksat]

Análise inversa
ψ(t)

→

Ferramenta numérica
Algoritmo de otimização
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Nesse sentido, para realizar a retroanálise (problema inverso) e obter os parâmetros hidráulicos
não saturados do solo, a partir das observações feitas em campo pelo EIM, foi utilizado o
software Hydrus. Nesse processo o algoritmo de otimização utilizado foi o de LevenbergMarquardt, que é um método de busca local que gera um conjunto de parâmetros candidatos
em torno de valores iniciais dados pelo usuário e tem como vantagem a alta taxa de
convergência.
Neste estudo, a partir de uma estimativa inicial dos parâmetros hidráulicos, o programa Hydrus
calcula a carga de pressão e a função objetivo (soma dos erros residuais elevados ao quadrado)
que computa a distância entre os dados observados e simulados. Em seguida, o algoritmo de
otimização atualiza os parâmetros do solo visando a redução da função objetivo. A atualização
dos parâmetros se repete até que a simulação encontre a convergência, que acontece quando o
valor da função objetivo é menor do que a tolerância.
O coeficiente de determinação, também chamado de R², é uma medida de ajuste de um modelo
estatístico linear generalizado, como a regressão linear simples ou múltipla, aos valores
observados de uma variável aleatória. O R² varia entre 0 e 1, por vezes sendo expresso em
termos percentuais. Nesse caso, expressa a quantidade da variância dos dados que é explicada
pelo modelo linear. Assim, quanto maior o R², mais explicativo é o modelo linear, ou seja,
melhor ele se ajusta à amostra.
A rotina das etapas para a estimativa de parâmetros utilizando o algoritmo de otimização de
Levenberg-Marquardt está ilustrada no fluxograma da Figura 3.20.
Assim como nos estudos realizados por Morales (2008), Pinto (2013) e Gomes (2019), os
parâmetros α, n e Ksat do modelo de van Genuchten (1980) foram determinados pela
retroanálise enquanto os outros parâmetros, θr e θs, foram considerados conhecidos de modo
a facilitar a identificação dos demais parâmetros retroanalisados. No presente estudo, a
distribuição inicial dos parâmetros hidráulicos (estimativa inicial) foi obtida através do
programa Rosetta (Schaap et al, 2001) a partir de dados texturais obtidos pelo ensaio de
granulometria e dados de massa específica seca (ρs).
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Dados de entrada
Estimativa inicial,
malha, condições de
contorno e iniciais

Hydrus 2D
(MEF)

Parâmetros
atualizados

Resultado do
modelo
Carga de pressão x
tempo

Algoritmo de
otimização
Levenberg-Marquardt

Não
Dados observados
em campo
Carga de pressão x
tempo

Função objetivo
Soma dos erros ao
quadrado

Critério de
parada
satisfeito?
Sim
Parâmetros
otimizados

Figura 3.20 - Fluxograma de trabalho da análise inversa para fluxo não saturado para
algoritmos de pesquisa local

As estimativas se basearam em dois ensaios denominados Campo 1 e Campo 2 (Figura 3.21).
Eles tiveram carga inicial dentro dos valores desejados para uma boa estimativa (-400 cm >
ψ(t) > -900 cm).

(a) Campo 1

(b) Campo 2

Figura 3.21 - Ensaios de infiltração monitorada executados para estimativa de parâmetros
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Para modelagem com o software Hydrus, foram estabelecidas condições de axissimetria
(Figura 3.22) em um furo de profundidade conhecida, limitado a uma dada carga de pressão
positiva constante, que é imposta como parte do contorno do problema.
Nos estudos de Gomes (2019) é exposto o teste de convergência da malha, onde o autor analisa
a variação dos resultados alterando o tamanho dos elementos finitos, considerando a malha
axissimétrica com dimensões idênticas. É concluído que a convergência ocorre para tamanho
de elemento ≤1 cm, por não haver mudança significativa na resposta e demandando um menor
custo computacional.
As seguintes condições de contorno foram estabelecidas:
• Condição inicial: foi considerada a sucção inicial após a estabilização do tensiômetro;
• Malha de elementos finitos: Foi utilizada uma malha de elementos finitos triangulares de
dimensão 1 cm de lado;
• Condições de contorno: Foi utilizada a condição de contorno de carga constante medida
em campo para cada um dos ensaios, imposta pelo permeâmetro.

Carga constante
medida em campo

(a) malha de elementos finitos com 1 cm

(b) condição de contorno imposta no modelo

Figura 3.22 – Condição de axissimetria
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3.6.2 Simulações computacionais da estabilidade do talude
Uma vez que todos os ensaios foram realizados e analisados, os resultados foram usados para
desenvolver modelagens do problema de estabilidade do talude usando o software Slide da
Rocscience (2004). Este é um programa de análise de estabilidade, baseado no método do
equilíbrio limite, que incorpora análises de fluxo através do método dos elementos finitos
(MEF). Estas últimas permitem analisar a infiltração de água e a sua percolação em regimes
permanentes/estados estacionários e em regimes transitórios.
Em uma análise que correlaciona chuva e deslizamentos, torna-se possível a percepção de
casos onde, devido às propriedades do solo, as chuvas pontuais representam o papel mais
relevante na instabilidade, enquanto em outros esta relevância figura nas chuvas com durações
maiores. Esta divisão foi adotada para a organização dos estudos efetuados.
Para analisar a estabilidade do talude torna-se essencial reproduzir a sua geometria e
determinar o material constituinte. A geometria do talude foi determinada como mostrado na
Seção 3.3 do presente trabalho. O talude foi considerado tendo material homogêneo, por ter
sido retirado um bloco indeformado do local e todos os ensaios laboratoriais e de campo terem
sido realizados para o mesmo (Figura 3.23).
Ainda, relacionado a geometria inserida, outro passo importante é a definição da malha de
elementos finitos, que terá influências apenas na análise de fluxo. A malha foi definida
considerando aproximadamente 1250 elementos triangulares de 3 nós, sendo que o programa
realiza uma conformação da malha durante o processamento da análise.
O critério de ruptura adotado foi o de Mohr-Coulomb por ser um modelo coesivo-friccional
simples e que reflete bem o comportamento que se verifica na realidade (Fernandes, 2004). O
modelo adotado relaciona coesão, ângulo de atrito e sucção de acordo com a Equação 2.13.
O modelo necessita como dados de entrada, os parâmetros geotécnicos do solo e parâmetros
hidráulicos, bem como as condições de contorno e inicial.
As análises de estabilidade foram desenvolvidas considerando a teoria de equilíbrio limite de
Bishop Simplificado (1955), que é um método que considera a superfície de ruptura circular
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e fornece resultados próximos aos métodos mais rigorosos. Esse método é aplicado quando a
superfície de ruptura do talude passa por material homogêneo, que é o caso do talude em
estudo. Foram realizadas análises considerando também os demais métodos como Janbu
Simplificado (1973), Morgenstern-Price (1965) e Spencer (1967), sendo que os resultados não
apresentaram divergências significativas quando comprados ao método de Bishop
Simplificado (1995).
Por último, a presente autora chama a atenção para definição de dois pontos no talude cujo
objetivo é facilitar e tornar mais eficiente a interpretação de resultados. Estes foram nomeados
A e B e são representativos na zona superior e intermediária do talude, respectivamente. A
representação dos pontos está exibida na Figura 3.23.

A
B

Talude

Rodovia

Figura 3.23 – Pontos de observação (dimensões em metros)
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CAPÍTULO

4

RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste capítulo são expostos os resultados obtidos a partir dos ensaios de campo e de
laboratório realizados com o solo do talude em estudo, a fim de caracterizá-lo fisicamente e
obter os parâmetros que servirão de dados de entrada para as simulações numéricas a serem
realizadas nos softwares Hydrus (Simunek et al., 2012) e Slide (Rocscience, 2004). Ainda,
serão apresentados os resultados dessas simulações, bem como a análise de como o talude se
comporta quando submetido a eventos chuvosos.
Para esse propósito, o desenvolvimento foi dividido em três etapas. Na primeira estão
mostrados os resultados experimentais baseados em ensaio de campo, enquanto na segunda
etapa visou-se exibir os resultados experimentais de ensaios de laboratório. A última parte do
capítulo, objetivou-se fazer as aplicações dos resultados encontrados através da parte
experimental e expor os resultados numéricos para determinação dos parâmetros.

ENSAIOS DE CAMPO
4.2.1

Frasco de areia

Ao realizar o ensaio para determinação da massa específica natural, conforme norma NBR
7185/2016 com emprego do frasco de areia, chegou-se aos resultados indicados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Resultado para massa específica natural
Massa específica natural
Massa do

Massa do

Massa de

Volume

Massa de

Massa

frasco

frasco final

areia no

da areia

solo extraído

específica

inicial (g)

(g)

furo (g)

(cm³)

(g)

natural (g/cm³)

3459,80

1299,49

1702,51

1264,92

2030,40

1,61
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ENSAIOS DE LABORATÓRIO
Os ensaios de laboratório foram desempenhados de acordo com as normas e padrões
específicos existentes. Em síntese, a preparação das amostras e execução dos ensaios, foram
realizadas segundo os critérios recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e a American Society for Testing and Materials (ASTM).
4.3.1 Caracterização física
Para determinar as propriedades da amostra de solo foram executados os ensaios de
caracterização física. A análise granulométrica foi realizada conforme NBR 7181/2016 e de
acordo com esse ensaio o material expressa composição silte argilo-arenoso. O resumo das
frações presentes em cada amostra, conforme escala estabelecida pela ABNT, é apontado na
Tabela 4.2 e a curva granulométrica do material, na Figura 4.1.
De acordo com o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), exibido em Das
(2014), a amostra ensaiada pode ser classificada como CH (argila de alta plasticidade com
areia). Tal análise leva em consideração ainda os resultados alcançados nas observações de
limites de consistência das frações finas do solo mostrados a seguir. Apesar da classificação
granulométrica ter expressado que o solo é um silte argilo-arenoso, a alta plasticidade do solo
confere a ele um comportamento de argila.

Os ensaios para determinação dos limites de consistência do solo foram atingidos segundo
procedimentos da NBR 6459/2016 e NBR 7180/2016. A Tabela 4.3 expõe os resultados obtidos
para estes ensaios. O índice de plasticidade (IP) da amostra ensaiada demonstra que o material
possui plasticidade alta segundo classificação dada por Burmister (1949), conforme Tabela 4.4.
Tabela 4.2 – Caracterização física do solo
Granulometria
Argila

Silte

Areia

Areia

Areia

Pedregulho

(%)

(%)

fina (%)

média (%)

grossa (%)

(%)

28,7

46,1

9,9

13,0

1,9

0,4
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Figura 4.1 – Distribuição granulométrica
Tabela 4.3 – Limites de Atterberg
Limites de consistência
LL (%)

LP (%)

IP (%)

56

25

31

Tabela 4.4 – Classificação quanto a plasticidade do solo (BURMISTER, 1949)
IP (%)

Descrição

0

Sem plasticidade

1-5

Plasticidade leve

5-10

Plasticidade baixa

10-20

Plasticidade média

20-40

Plasticidade alta

>40

Plasticidade muito alta

A massa específica dos grãos representa a proporção entre a massa de sólidos e seu volume
expressa com três algarismos significativos, dependendo da precisão. Este parâmetro foi
alcançado pela média de duas determinações obtidas para a amostra. A massa específica dos
grãos foi de 2,728 g/cm³ e está dentro da faixa de valores médios típicos para solos, de acordo
com os estudos de Das (2014).
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Para a amostra coletada, o teor de umidade foi gerado após secagem em estufa em
acompanhamento aos ensaios de caracterização e da obtenção da massa específica. Para o
cálculo, foram realizadas três determinações e a umidade obtida foi de 28,79%. Na Tabela 4.5
estão indicados os resultados dos parâmetros do solo alcançados através das correlações com
os índices físicos.

Tabela 4.5 – Parâmetros do solo
Massa específica

Índice de

seca (g/cm³)

vazios

1,25

1,19

Porosidade

Grau de saturação (%)

0,54

66,07

4.3.2 Ensaio triaxial
O ensaio triaxial CU (consolidado não drenado) foi executado em células de confinamento
com as amostras isoladas por membranas de látex inicialmente tendo fases de saturação por
percolação e saturação por contrapressão.
Para a saturação por percolação, promoveu-se a percolação do corpo de prova com água
deaerada buscando-se minimizar a formação de bolhas de ar. O processo de saturação por
contrapressão se deu através de incrementos de pressão confinante na célula (σ3) e incrementos
de contrapressão (σc) pelo interior do corpo de prova, sendo aplicados de forma gradual para
não ocorrer o adensamento do mesmo. Os incrementos foram realizados de maneira a se
manter uma tensão efetiva de 5 kPa atuante na amostra, ou seja, σ3 excede em 5 kPa a σc
aplicados na amostra.
Para os 4 corpos de prova, adotou-se uma velocidade de deformação igual a 0,03 mm/min,
que foi definida conforme metodologia proposta por Head (1998).
Os resultados encontrados estão na Tabela 4.6 e o diagrama p’ x q’, em termos de tensões
efetivas, ilustrado na Figura 4.2. É importante indicar que o solo utilizado para o ensaio triaxial
apresentava raízes, o que pode resultar em um valor de coesão elevado.
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Tabela 4.6 – Resultados do ensaio triaxial
Parâmetros de resistência
Coesão efetiva (c’)

Ângulo de atrito efetivo (ɸ’)

(kPa)

(°)

25,6

23,7

Figura 4.2 – Diagrama p’ x q’

ANÁLISES NUMÉRICAS
4.4.1 Estimativa dos parâmetros hidráulicos pela modelagem inversa
Na estimativa dos parâmetros hidráulicos não saturados do solo, utilizando o software Hydrus
(SIMUNEK et al., 2012), foram utilizados os dados dos ensaios de campo denominados
Campo 1 e Campo 2, como apontado no Capítulo 3. Ressalta-se que o ensaio Campo 2 foi
executado para confirmar os resultados finais obtidos através dos dados do Campo 1.
Campo 1
A Figura 4.3 demonstra a configuração e a resposta do ensaio Campo 1. O modelo foi
discretizada com 240 elementos triangulares 1D e 9588 elementos triangulares 2D, com 4915
nós. A geometria e a profundidade foram adaptadas para as condições encontradas em campo
54

(Figura 4.3a). A saturação da pedra porosa no ponto de observação (10 cm) ocorreu em 1710
s. Devido ao ponto de observação estar mais próximo da superfície a frente de infiltração
atingiu a pedra porosa rapidamente, indicando um pequeno trecho inicial horizontal e uma
rápida saturação da pedra porosa, (Figura 4.3b).

20 cm
10 cm

14,5 cm

12 cm

(a) Geometria utilizada

(b) Resposta do ensaio

Figura 4.3 – Geometria e resposta do ensaio denominado campo 1

A caracterização física do material do ensaio, mostrada na Figura 4.1, demonstra solo silto
argilo-arenoso e esses dados granulométricos, juntamente com a massa específica, servem de
entrada para o programa Rosetta, que está acoplado ao Hydrus, e permite estabelecer o valor
inicial para a simulação de estimativa dos parâmetros.
Com os conjuntos de parâmetros previstos pelo Rosetta, as condições de contorno e ponto de
observação idênticos aos da Figura 4.3a, o próximo passo constituiu na simulação até se
encontrar parâmetros otimizados. Para essas estimativas os parâmetros  r e  s foram fixados.

A previsão do comportamento do Ensaio de Infiltração Monitorada (EIM) está ilustrada na
Figura 4.4 para Campo 1, promovido pela estimativa numérica do Hydrus (curva vermelha).
Nota-se que na curva observada em campo existe um aumento gradual da carga de pressão
desde o início, ou seja, há um adiantamento da frente de saturação em relação à infiltração
simulada. Esse fato pode estar relacionado a um possível fluxo preferencial ocasionado no
contato solo-tensiômetro causado pela grande presença de raízes no local do ensaio. Porém,
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no que diz respeito as estimativas, é possível notar que o Hydrus aproximou corretamente o
tempo para saturação do solo ao redor da pedra porosa e a carga de pressão residual. A chegada
da frente de infiltração medida em campo ocorreu em 200 s e pela simulação, foi
superestimada, ocorrendo em aproximadamente 500 s. O parâmetro estatístico de ajuste R²
entre as curvas presente na Figura 4.4 reforça a boa correlação promovida pela simulação, por
estar próximo a 1.

Figura 4.4 – Gráfico comparativo entre ensaio de campo 1 e estimativa obtidas através do
Hydrus

Graficamente, é possível verificar por meio da Figura 4.5a,b, a curva característica e de
condutividade não saturada, respectivamente, obtidas com o auxílio do Hydrus.

Ainda, a Tabela 4.7 especifica os parâmetros estimados pelo software. Os valores de  r e  s
foram considerados conhecidos, onde a determinação do primeiro baseia-se em de uma função
de pedotransferência, em que o dado de entrada é a curva granulométrica e o segundo valor
considerado como equivalente a porosidade do solo. Os demais resultados foram retornados
pela retroanálise.
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(a) Curva característica

(b) Curva de condutividade

Figura 4.5 – Curvas característica e de condutividade não saturada estimadas a partir do
Hydrus

Tabela 4.7 – Parâmetros do solo não saturado para o campo 1
HYDRUS – CAMPO 1

 r (cm³ x cm-3)

0,084

 s (cm³ x cm-3)

0,54

 (cm-1)

0,032

n

1,6266

K sat (cm/s)

0,00012

Campo 2
A configuração do ensaio Campo 2 e sua resposta estão expostas na Figura 4.6. Para o modelo
foram utilizados 207 elementos triangulares 1D e 6684 elementos triangulares 2D, com 3449
nós. Assim como foi feito no primeiro ensaio, a geometria e a profundidade foram adaptadas
para as condições encontradas em campo. Os dados granulométricos foram novamente
inseridos no programa Rosetta para estimativa dos parâmetros iniciais e rotina para a
simulação foi igualmente seguida.
A Figura 4.7b indica a resposta da simulação numérica para o Campo 2. Nela é possível
observar que neste segundo ensaio a frente de infiltração já leva mais tempo para atingir a
pedra porosa quando comparado ao Campo 1, atingindo em cerca de 500 s. A simulação
superestimou a chegada dessa frente de infiltração, ocorrendo em aproximadamente 1250 s.
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10 cm

20 cm

13,5 cm

(a) Geometria utilizada

(b) Resposta do ensaio

Figura 4.6 - Geometria e resposta do ensaio denominado campo 2

Figura 4.7 - Gráfico comparativo entre ensaio de campo 2 e estimativa obtidas através do
Hydrus

Através da Figura 4.8a,b, é possível visualizar as curvas característica e de condutividade não
saturada, respectivamente, estimadas através do Hydrus.
No que diz respeito aos parâmetros estimados, a Tabela 4.8 exibe os valores para a simulação
do ensaio Campo 2 e, por fim, a Figura 4.9 ilustra a comparação das curvas obtidas pelos dois
ensaios de campo. Os resultados mostram uma boa aproximação das curvas alcançadas pelos
dois ensaios executados.
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(a) Curva característica

(b) Curva de condutividade

Figura 4.8 – Curvas característica e de condutividade não saturada estimadas a partir do
Hydrus

Tabela 4.8 - Parâmetros do solo não saturado para o campo 2
HYDRUS – CAMPO 2

 r (cm³ x cm-3)

0,0576

 s (cm³ x cm-3)

0,54

 (cm-1)

0,018

n

1,88

K sat (cm/s)

0,00031

As curvas apontadas na Figura 4.9a, para o solo siltoso, tem características bem próximas à
curva retratada por Gomes (2019) para o mesmo tipo de solo. O mesmo pode-se observar para
as curvas de condutividade hidráulica (Figura 4.9b) que se aproximam de forma satisfatória à
curva típica para solo siltoso também exposta pelo mesmo autor.

Na Figura 4.9b também é possível notar a influência da água na condutividade hidráulica,
quando o valor de entrada de ar é superado. Desta forma, à medida que a sucção aumenta e a
umidade diminui, a condutividade hidráulica decresce. Isso acontece por causa da diminuição
dos espaços entre os poros do solo e menor caminho disponível para o fluxo de água.
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(a) Curvas características

(b) Curvas de condutividade hidráulica

Figura 4.9 – Curva característica e de condutividade hidráulica estimada através do Hydrus
para os ensaios campo 1 e 2

4.4.2 Simulações computacionais da estabilidade do talude
Uma vez caracterizado o solo, usou-se os resultados para desenvolver modelagens do
problema de estabilidade do talude sob influência da infiltração das chuvas no software Slide
(Rocscience, 2004).
Foram considerados dados gerados pelos ensaios de caracterização e especiais. Para os
parâmetros hidráulicos utilizou-se as informações determinadas através do ensaio Campo 1,
por este ter proporcionado valor de R² mais próximo da unidade e, conforme exibido na Figura
4.9, os resultados finais dos dois ensaios terem ficado próximos. Para isso, definiu-se de
acordo com os resultados as propriedades do solo mostradas na Tabela 4.9.

Tabela 4.9 – Parâmetros adotados para o solo
PARÂMETROS DO MATERIAL
Peso específico (kN/m²)

15,75

Coesão (kPa)

25,6

Ângulo de atrito (°)

23,7

A permeabilidade saturada foi tida como Ksat = 1,2x 10-6 m/s e as curva, característica do
material e de condutividade hidráulica, assumidas como aquelas definidas pelo ensaio
denominado Campo 1.
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Além dessas propriedades, para a análise de estabilidade considerando solos não saturados, é
necessário incluir dados referente ao aumento do ângulo de atrito do solo com relação à sucção
matricial, aqui representado por ɸb, e o valor da entrada de pressão do ar. Para a definição
desses parâmetros optou-se por selecionar no software a opção em que é utilizada a função de
teor de água para a determinação do valor da entrada de pressão do ar. Ao selecionar essa
opção, o valor de ɸb também é automaticamente calculado. O programa utiliza para esse
cálculo formulações propostas por Fredlund e Morgenstern (1977) e Vanapalli et al. (1996),
expostas no Capítulo 2 do presente trabalho.
Ainda nos dados de entrada é necessário definir as condições iniciais e de contorno. Para isso
foi definido como condição inicial a sucção medida em campo através do ensaio de infiltração
monitorada (EIM) no valor de 75 kPa. As condições de contorno foram inseridas como sendo
impermeável na base, na rodovia, nos limites esquerdo e direito e precipitação no topo e face
do talude. No regime transiente, se introduzirão as chuvas cuja influência é o principal objeto
de estudo do presente trabalho. Nas simulações das análises hidráulicas a malha de elementos
finitos foi discretizada com aproximadamente 1250 elementos tetraédricos de 3 nós.
As simulações realizaram-se avaliando diferentes cenários. Inicialmente, para observar o
comportamento do talude mediante as precipitações, foram aplicadas chuvas diárias, com
durações de 24 horas. Nas análises realizadas não foi considerada a condição de
evapotranspiração.
Para avaliar a relação da estabilidade do talude com a infiltração de água sob chuvas mais
intensas, foram aplicados eventos chuvosos de maiores durações e cenários variados como
exibido na Tabela 4.10.

Tabela 4.10 – Cenários de precipitação utilizados
SIMULAÇÃO

INTENSIDADE

DURAÇÃO

1

118,5 mm/dia

24 horas

2

261,6 mm/dia

24 horas

3

428,6 mm/mês

1 mês

4

400 mm/mês

3 meses
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Chuvas Diárias
Na primeira simulação realizada, para observar o comportamento do talude, considerou-se
uma precipitação igual à máxima diária registrada no histórico da estação Congonhas, esta
ocorreu no dia 20 de dezembro de 2008 e tem o valor de 118,5 mm/dia. Os resultados da
variação do fator de segurança (FS) estão indicados na Figura 4.10.
No momento inicial, o FS é de 2,831 e a sucção igual a 75 kPa. Conforme a Figura 4.10 é
possível visualizar que apesar de existir uma pequena diminuição do FS de menos de 1 % de
2,831 para 2,807, atingindo o valor mínimo no quinto dia, o talude não apresenta sinais de
instabilidade, voltando ao seu valor de fator de segurança inicial após 20 dias do fim do evento
chuvoso.
Apesar da precipitação ter sido aplicada no primeiro dia da simulação, o menor valor de FS
ocorre dias depois devido a distribuição da umidade que continua a ocorrer após o fim da
chuva.

Figura 4.10 – Valores de fatores de segurança ao longo do tempo

Realizou-se então uma nova simulação com um maior valor de chuva diária, de forma a
verificar a variação do FS em relação a infiltração e se a mesma poderia causar uma maior
diminuição no fator de segurança do talude. Para isso, foi utilizada a ocorrência de um evento
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pluviométrico com tempo de retorno de 100 anos e duração de 24 horas, definida conforme
Tabela 3.1 mostrada no Capítulo 3. Essa precipitação tem valor de 261,6 mm/dia. Os fatores
de segurança ao longo do tempo estão apontados na Figura 4.11.

Figura 4.11 – Valores de fatores de segurança ao longo do tempo

Como pode ser observado na Figura 4.11, mesmo o talude atingindo valor menor de FS no
final do oitavo dia de análise quando comparado ao inicial, de 2,831 para 2,704 (redução de
4,5 %), a chuva não é suficiente para que a instabilidade do talude seja motivo de preocupação.
Esse fato já esperado pode ser explicado pelo alto valor obtido para coesão do solo.
A Figura 4.12 apresenta a distribuição da poropressão ao longo do talude no oitavo dia de
análise, o qual proporcionou o menor valor de FS da simulação.
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Figura 4.12 – Distribuição da poropressão ao longo do talude no final do oitavo dia de
análise

Chuvas de Maiores Durações
A fim de avaliar o comportamento do talude em relação a infiltração foram realizadas
simulações considerando chuvas de maiores durações e diferentes cenários de precipitação.
Acredita-se que, com isso, a pluviometria irá causar um volume maior de água infiltrada que
irá gerar menores sucções e consequentemente poderá causar maiores reduções no fator de
segurança do talude.
Para a primeira análise avaliando as chuvas com maiores durações, foi avaliada a maior chuva
registrada em um mês do histórico da estação Congonhas. A mesma ocorreu em janeiro de
2003 e seu valor acumulado foi 428,6 mm distribuídos entre os dias 1 a 31, como indicado na
Figura 4.13.
Os resultados de fator de segurança obtidos estão ilustrados na Figura 4.14, onde é possível
notar que ao final da chuva, no dia 31, o talude apresentou FS de 2,775, ou seja, 1,98 % menor
que o FS inicial. A sucção do solo no ponto B alcançou 49,43 kPa neste mesmo dia.
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Figura 4.13 – Precipitações distribuídas ao longo dos dias em janeiro/2003

Figura 4.14 – Valores de fatores de segurança ao longo do tempo

Em uma análise mais detalhada, como apresentada na Figura 4.15, é possível perceber que a
precipitação com maior duração imposta ao talude faz com que as sucções ou poropressões
negativas, variem ao longo de todo o período em que a chuva foi aplicada e somente retorna
ao valor inicial aproximadamente entre os dias 50 a 55, correspondendo também ao período
em que o valor FS se aproxima do valor inicial.
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Figura 4.15 - Valores de sucções nos pontos A e B ao longo do tempo

A Figura 4.16 apresenta a distribuição da poropressão ao longo do talude no final do período
chuvoso implicado à análise.

Figura 4.16 – Distribuição da poropressão ao longo do talude no final do período de chuva

Outro ponto importante a se notar é que apesar da estabilidade do talude, os resultados obtidos
através da maior precipitação mensal registrada mostram a ideia de que as chuvas com
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durações maiores tem uma grande importância na ocorrência de instabilidades devido a lenta
recuperação de sucção que ocasiona uma maior vulnerabilidade devido aos menores valores
de sucção em efeito.
A próxima simulação foi realizada analisando uma chuva de 400 mm/mês constante ao longo
de três meses. Os resultados encontrados de fator de segurança ao longo do tempo estão
expostos na Figura 4.17 e indicam FS no final do período chuvoso de 2,600, reduzindo 8,2 %
em relação ao FS inicial.

Figura 4.17 – Valores de fatores de segurança ao longo do tempo

Os altos fatores de segurança não colocam a estabilidade do talude em risco, porém uma
análise avaliando a variação das poropressões negativas ou sucção, ao longo do tempo é
importante e está indicada na Figura 4.18.
É visível, na Figura 4.18, que no fim dos três meses de precipitação a sucção nos pontos fica
abaixo de 10 kPa e este período corresponde ao ponto de menor fator de segurança encontrado.
Ainda, é considerável destacar que apenas aproximadamente 3 meses após o fim da chuva, a
parte superior do talude retorna seus valores de sucções iniciais, e no ponto B depois de 4
meses, o que é explicado pelo volume maior de água infiltrada presente no solo.
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Figura 4.18 - Valores de sucções nos pontos A e B ao longo do tempo

A Figura 4.19 apresenta a distribuição da poropressão ao longo do talude no final do período
chuvoso implicado à análise.

Figura 4.19 - Distribuição da poropressão ao longo do talude no final dos 90 dias de chuva
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Como observado nas figuras anteriores é visível que devido aos parâmetros de resistência que
o solo do talude possui, nenhuma das condições de precipitação avaliadas levaram à
instabilidade do talude. Porém, como esperado, nos casos em análise é possível observar a
influência da infiltração de água causada pelos eventos chuvosos na sucção e,
consequentemente, nos valores de fator de segurança alcançados.
É evidente notar que o fator de segurança do talude, para o caso em análise, é diretamente
proporcional à sucção do solo não saturado. Sendo assim, se a sucção diminui (ficando mais
negativa), o fator de segurança cresce e vice-versa.
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CAPÍTULO

5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foram apresentadas as análises de estabilidade do talude estudado,
considerando meios porosos não saturados, sob influência de precipitações. Neste
contexto, primeiramente, objetivou-se a determinação de informações do local da
análise. Nesta etapa foram realizados levantamento topográfico e estudos a respeito de
precipitações locais.
Em um segundo momento, para caracterização do solo e obtenção dos parâmetros de
resistência do material, que por sua vez serviram como dados de entrada para as
simulações numéricas, foram realizados ensaios de campo e de laboratório. Desta bateria
de ensaios obteve-se: massa específica aparente do solo, granulometria, limites de
consistência, massa específica dos grãos, coesão e ângulo de atrito. Foram feitos também
ensaios de infiltração monitorada (EIM) in situ buscando construir a curva tempo x
sucção a qual foi utilizada nas análises numéricas inversas para determinação das
propriedades hidráulicas do solo não saturado.
Para a obtenção desses parâmetros hidráulicos não saturados, desempenhou-se
simulações numéricas que visaram alcançar a retroanálise e obter esses dados a partir
das observações feitas em campo pelo EIM. Nesse processo adotou-se o algoritmo de
otimização de Levenberg-Marquardt. As propriedades α, n e Ksat foram determinadas
pela análise inversa, enquanto as outras variáveis, θr e θs, foram consideradas conhecidas
de modo a facilitar a identificação dos demais parâmetros retroanalisados. Para essa
etapa foi utilizado o programa Hydrus (SIMUNEK et al., 2012).
Por fim, usando o software Slide (ROCSCIENCE, 2004), conduziu-se as análises de
estabilidade considerando meios porosos não saturados sob influência de precipitações,
tendo como dados de entrada os resultados dos ensaios experimentais e os parâmetros
obtidos através da retroanálise. A seguir são expostas as conclusões e algumas sugestões
para trabalhos futuros.
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Em termos gerais, observa-se que as análises de estabilidade em solos não saturados
silto-argilosos sob influência de precipitações, foram capazes de representar a perda de
sucção e, consequentemente, a diminuição do fator de segurança do talude ao longo do
tempo analisado. Como conclusões específicas, destacam-se:
Em relação aos dados obtidos através das estimativas dos parâmetros hidráulicos do solo
não saturado, foi possível traçar de forma satisfatória as curvas característica e de
condutividade hidráulica, demonstrando comportamento similar às curvas do mesmo
tipo de solo exibidas.
No que diz respeito ao ensaio de campo EIM, o solo ou a área em que for realizado o
ensaio pode apresentar fluxo preferencial, por conta da presença de raízes.
Os ensaios triaxiais retornaram valor de coesão que pode ter sido influenciado pela
presença de raízes, o que pode resultar em um valores elevados.
Nas análises de estabilidade considerando chuvas diárias, que são aquelas consideradas
com ocorrência de 24 horas, primeiramente observou-se que apesar de existir uma
pequena diminuição do fator de segurança, o talude não apresenta sinais de instabilidade,
devido ao alto valor de coesão do solo em estudo.
Já nos estudos em que foram avaliadas chuvas de maiores durações e cenários de
precipitação, foi possível perceber que os eventos chuvosos com maiores permanências
impostas ao talude fazem com que as sucções ou poropressões negativas, variassem ao
longo de todo o período em que a chuva foi aplicada e somente retorna ao valor inicial
dias após o fim da mesma. Outro ponto importante que se notou foi que apesar da
estabilidade do talude, os resultados obtidos através da maior precipitação mensal
registrada mostraram que as chuvas com maior duração tem uma grande importância na
ocorrência de instabilidades devido a lenta recuperação de sucção, que ocasiona uma
maior vulnerabilidade associada aos menores valores de sucção em efeito.
Considerando os parâmetros de resistência que o solo do talude possui, não foi
encontrada uma condição de precipitação capaz de desestabilizá-lo. Porém, como
esperado, nos casos em análise é possível observar a influência da infiltração de água
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causada pelos eventos chuvosos na sucção e consequentemente, nos valores de fator de
segurança alcançados.

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Vários trabalhos podem ser elaborados a partir do tema proposto nesta dissertação.
Assim, sugerem-se as seguintes pesquisas objetivando sua continuidade:
• Estudo da análise do talude analisado considerando os horizontes do solo;
• Realização de ensaios de papel filtro a fim de comparação com os resultados do EIM;
• Análise de estabilidade de pilha de rejeito/estéril e maciços de barragens
considerando meios porosos não saturados sob influência de precipitações.
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