
APRESENTAÇÃO

Em 1961, Ralph Peck fez uma importante conferência no M.I.T. sobre
Engenharia Civil. Nessa época eram poucos os estudantes americanos que
se interessavam pela engenharia civil, preferindo as engenharias química,
mecânica e espacial, preocupados em colocar o homem na Lua.

Assim, dos meus colegas do M.I.T. e de Harvard, poucos eram
americanos. Os demais vinham da Venezuela, Peru, Israel, Índia, Suíça,
Nigéria, Grécia e Inglaterra. Alguns interessados em aprender e voltar a seus
países para trabalhar e outros à procura de uma porta de entrada nos Estados
Unidos.

Ambiente semelhante Faiçal Massad deve ter encontrado em Harvard
e no M.I.T. alguns anos depois.

Naquela conferência, Peck salientou que a Engenharia Civil constitui
a base e os fundamentos de todas as engenharias, porque propicia a
infraestrutura para que as demais possam se estabelecer e desenvolver.

O desenvolvimento e o bem-estar de um país depende basicamente de
uma infraestrutura sólida de estradas, transporte, saneamento, energia,
habitação, instalações escolares, hospitalares e industriais adequadas. E, para
tanto, são necessários engenheiros civis com uma formação sólida e com os
conhecimentos básicos dos vários ramos da Engenharia Civil.

O mundo da década de 1960 não é o mundo de hoje, e não será mesmo
daqui a 40 anos, mas as necessidades básicas da população permanecem as
mesmas.

Se para as engenharias civis da década de 1960 os desafios eram grandes,
hoje esses desafios são ainda maiores, porque é preciso suprir necessidades e
demandas em escalas sempre crescentes.

O Brasil tem uma longa tradição em obras de Engenharia Civil, e é
hoje totalmente autossuficiente em projetos de grandes obras, como
autoestradas, barragens, metrôs, canais, portos, obras subterrâneas, estruturas
complexas etc. A Escola Politécnica tem sempre fornecido quadros para o
projeto e a implantação dessas obras.



Engenheiros como Faiçal Massad têm contribuído de forma exemplar
na difícil tarefa de formar profissionais habilitados a enfrentar os desafios da
engenharia, na área de Mecânica dos Solos e em Obras de Terra.

Tive a grande satisfação de trabalhar com o Faiçal por várias décadas,
além da satisfação de ler em primeira mão o seu livro sobre Obras de Terra,
um texto básico, indispensável para a formação de engenheiros dedicados à
Mecânica dos Solos e suas aplicações. Nos oito capítulos que compõem o
livro, Faiçal apresenta, ao lado dos fundamentos básicos, as aplicações práticas
relacionadas à Percolação da Água em Obras de Terra, Técnicas de
Exploração do Subsolo, Análises de Estabilidade de Talude, Compactação
de Aterros, Barragens de Terra e Enrocamento e suas Fundações. Discute
com propriedade e detalha a formação de solos naturais das encostas. Destaca-se
no Capítulo 5 a magistral discussão sobre origens e evolução dos solos moles,
seguida dos problemas dos aterros sobre tais formações.

Hoje, mais do que nunca, é necessário que os fundamentos da Mecânica
dos Solos sejam bem estabelecidos, para a formação de uma atitude crítica
diante dos projetos que dispõem de recursos crescentes e quase ilimitados
de programas de computação e de informática.

O mundo de hoje é muito diferente do mundo de 1960, mas a
advertência de Ralph Peck permanece.

São Paulo, janeiro de 2003

Paulo Teixeira da Cruz



PREFÁCIO

Uma Obra de Terra pode ser entendida como uma “estrutura”
construída com solo ou blocos de rocha, isto é, na qual o solo e a rocha são
os materiais de construção. A esse propósito, um dos termos em inglês, usado
para designá-la, é bastante sugestivo: Earth Structures; o outro é  Earth Works.

Assim, são Obras de Terra as barragens de terra e de enrocamento e os
aterros em geral, construídos para os mais variados fins. Nesse sentido, são
obras “artificiais”, envolvendo um campo fértil para a prática da
engenhosidade, na procura de soluções seguras e econômicas.

Há casos de obras em que o solo e a rocha intervêm como material
natural, interessando a sua condição intacta, enquanto fundações dessas obras,
que requerem, eventualmente, tratamentos adequados de caráter mecânico,
químico (injeções) etc. São os casos de obras como os Aterros Sobre Solos
Moles; as Fundações de Barragens de Terra, de Enrocamento e de Concreto;
e as Obras de Contenção de Encostas Naturais.

Este livro é fruto das aulas ministradas na Escola Politécnica da USP
(EPUSP), na disciplina “Obras de Terra”, como Professor Assistente, desde
1967, e como Professor Responsável, a partir de 1980 até os dias de hoje.
Deve muito do que procura transmitir ao Prof. Milton Vargas e ao Prof.
Victor F. B. de Mello, que foram, durante vários anos, os responsáveis por
essa disciplina na EPUSP.

O livro inicia-se com alguns capítulos sobre o “ferramental teórico-
-prático” necessário para o projeto e a construção de Obras de Terra, como:

a) Percolação de Água em Meios Porosos: Aplicação a Problemas de
Obras de Terra;

b) Exploração do Subsolo para Obras de Terra: Ensaios de Campo;

c) Análise da Estabilidade de Taludes.



Na sequência, são abordados os temas envolvendo as “Obras de Terra”
propriamente ditas:

a) Encostas Naturais;
b) Aterros Sobre Solos Moles;
c) Compactação de Aterros;
d) Barragens de Terra e Enrocamento;
e) Tratamento de Fundações de Barragens.

Há três aspectos relevantes que precisam ser considerados ao se tratar
das “Obras de Terra”:

1 A ação do Homem sobre o Meio Físico

As Obras de Terra interferem diretamente com a natureza. A construção
de uma barragem, de uma estrada, ou a implantação de um loteamento em
região montanhosa requer cortes de taludes, desmatamentos etc. Tais ações
rompem o equilíbrio natural, donde a necessidade de obras de contenção
para evitar os escorregamentos e a erosão. Deve-se introduzir uma
“mentalidade conservacionista”, procurando preservar o meio físico, desde
o projeto, passando pela construção até a manutenção das Obras de Terra.

2 Condições Geológico-Geotécnicas Desfavoráveis

Frequentemente, o local mais favorável para a construção de uma
Barragem de terra apresenta alguma descontinuidade geológica, pois “o rio é
uma linha de maior fraqueza natural”. Dessa forma, o engenheiro tem de
estar preparado para enfrentar situações adversas em termos de subsolo.

3 Teoria e Realidade

Em obras geotécnicas, diante da complexidade do subsolo, é quase
sempre necessário proceder a idealizações ou simplificações da natureza.
Este foi o método adotado por Terzaghi, na esteira da revolução provocada
na Física por homens como Ticho Brahe, Kepler e Newton, pois o Método
Observacional de Terzaghi consiste em construir modelos simples para
representar a realidade, cuidando, posteriormente, de verificar se as hipóteses
adotadas são realistas, pela observação do comportamento das obras.



CAPÍTULO 1

PERCOLAÇÃO DE ÁGUA
EM OBRAS DE TERRA

1.1 O Fluxo Laminar e a Lei de Darcy
No curso de Mecânica dos Solos (Sousa Pinto, 2000), estudou-se a percolação

de água em meios porosos, adotando-se, basicamente, duas hipóteses:

a) a estrutura do solo é rígida, isto é, o solo não sofre deformações e não
há o carreamento de partículas durante o �uxo;

b) é válida a Lei de Darcy e o �uxo é, portanto, laminar.

Para que ocorra movimento de água entre dois pontos (A e B) de um
meio poroso, é necessário que haja, entre eles, uma diferença de carga total
( H = HA - HB), sendo a carga total H de�nida por:

(1)

em que z é a carga altimétrica e u/ o, a carga piezométrica.

Em 1856, Darcy propôs a seguinte relação, com base no seu clássico
experimento com permeâmetro:

(2)

sendo Q a vazão de água; i‚ o gradiente hidráulico, isto é, a perda de carga total
por unidade de comprimento; A  é a área da seção transversal do permeâmetro;
e k, o coe�ciente de permeabilidade do solo, que mede a resistência “viscosa”
ao �uxo de água e varia numa faixa muito ampla de valores, como mostra o
desenho abaixo. Este fato, acrescido à sua grande variabilidade, para um mesmo
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O ensaio de Vane Test perdeu, atualmente, muito da importância que
lhe foi atribuída num passado recente. De um lado, a questão do tempo
necessário para mobilizar a coesão: no ensaio é de alguns minutos, enquanto
no campo, em condições de obra, esse tempo é de algumas semanas ou meses.
De outro lado, o efeito da anisotropia: o ensaio mede a coesão em planos
verticais; em condições de obra, a coesão é mobilizada em vários planos,
além de ocorrerem vários tipos de solicitações (Fig. 2.6). Tal situação levou
ao uso de correções empíricas do valor da coesão, como se verá em outro
capítulo; ou, pura e simplesmente, ao abandono do Vane Test, usando-se
então outros ensaios para definir a coesão. Para uma discussão mais
aprofundada destes e de outros aspectos ligados à resistência ao cisalhamento
de argilas moles, remete-se o leitor a Sousa Pinto (2000).

Fig. 2.6

Aterro sobre solo mole:
mobilização da

resistência ao
cisalhamento em vários

planos, seguindo
trajetórias de tensões

diferentes

2.3 Ensaio de Penetração Estática ou Ensaio do
Cone

O Ensaio de Penetração Estática (EPE), ou Deep Sounding, ou ainda
Ensaio do Cone, introduzido na Holanda na década de 1930, consiste na
cravação, por esforço estático, de um conjunto de ponteira-hastes, com
velocidade constante, padronizada em 2 cm/s. Originalmente, a ideia era o
seu emprego para o dimensionamento de estacas instaladas em areia mas,
com o tempo, as suas potencialidades foram ampliadas, a tal ponto que hoje
é empregado, na sua versão mais moderna, na determinação de vários
parâmetros dos solos.

2.3.1 Ponteiras mecânicas

As ponteiras mais simples utilizadas no Brasil, do tipo mecânico, são as
Delft e Begemann (Fig. 2.7), esta última permitindo a medida do atrito lateral
local, graças à existência de uma luva de 13 cm, logo acima do cone. Os



Capítulo 2

Exploração do
Subsolo

47

cones dessas ponteiras têm as seguintes dimensões básicas: área de seção
transversal de 10 cm2 e ângulo de 60°.

Durante a cravação, são feitos registros das forças necessárias para
que a ponteira penetre uma certa distância (10 cm na ponteira Delft e 4 cm
na Begemann) no solo, com o que se obtém a resistência de ponta. Em
seguida, no caso da ponteira Begemann, procede-se ao avanço do conjunto
cone-luva, o que possibilita a determinação da resistência lateral local, por
diferença.

Praticamente inexiste um modelo matemático que permita a estimativa
dos parâmetros de resistência dos solos, a não ser para pequenas profundidades
de cravação, graças aos trabalhos desenvolvidos nos EUA para o Projeto
Apolo – ida do homem à Lua – (Durgunoglu e Mitchell, 1975). Esses estudos
mostraram que o ângulo do cone, a sua rugosidade e dimensões, bem como
a profundidade do ensaio e as tensões in situ afetam enormemente os valores
da resistência de ponta, dificultando a obtenção direta dos parâmetros de
resistência, isto é, da coesão e do ângulo de atrito. O fato da rugosidade da
ponteira ter uma influência decisiva na resistência de ponta é importante no
que se refere ao seu tempo de vida útil, pois com o uso, chegam a se formar
estrias na sua superfície em função, principalmente, da presença de
pedregulhos e areias grossas no solo.

Para grandes profundidades, existem polêmicas quanto ao modo de
ruptura do solo, que conduzem a teorias divergentes nas aplicações práticas.
Além da quebra de grãos, no caso de areias, a compressibilidade do solo
desempenha um papel relevante, como mostram as teorias de expansão de
cavidades cilíndricas.

Essas teorias supõem que a ponteira é plana na sua extremidade
inferior (inexistência do cone) e conduzem, para solos coesivos, a
expressões do tipo:

(4)

Fig. 2.7

Ponteiras (cones)
mecânicas mais
utilizadas (Delft e
Begemann)
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Capítulo 5

Aterros Sobre
Solos Moles

QUESTÕES PARA PENSAR

1. Liste os problemas envolvidos no projeto e na construção de aterros sobre
solos moles. É verdade que, se a ruptura de um aterro sobre solo mole não
ocorrer logo após a construção, ela não ocorrerá mais? Por quê?

Do ponto de vista do projetista, os problemas são: a) a estabilidade dos aterros
logo após a construção; b) os recalques dos aterros ao longo do tempo. Além deles,
com relação aos aterros de encontro a pontes e viadutos, pode-se listar como
problemas que merecem a atenção do engenheiro projetista: c) a estabilidade das
fundações das obras de arte; d) os recalques diferenciais entre as obras de arte, da
ordem do decímetro, e os aterros de encontro, da ordem do metro, com a
possibilidade de formação dos indesejáveis “degraus” junto às pontes e aos viadutos;
e) os efeitos colaterais no estaqueamento, como empuxos de terra e atrito negativo.

Do ponto de vista construtivo, os problemas dizem respeito: a) ao tráfego dos
equipamentos de construção; b) ao amolgamento da superfície do terreno, face ao
lançamento do aterro; c) aos riscos de ruptura durante a construção, o que pode
afetar a integridade de pessoas envolvidas com as obras e provocar danos aos
equipamentos.

Quanto à ruptura, sim, é verdade, pois com o adensamento, que demanda tempo,
o solo mole enrijece, ganhando resistência. Os projetistas valem-se desse fato e adotam
um coeficiente de segurança pouco acima de 1, sabendo que, com o tempo, ele
aumentará significativamente.

2. Liste os problemas de aterros sobre solos moles de encontro às pontes e viadutos.
Qual deve ser a ordem de construção: primeiro a ponte ou o aterro de encontro?

Primeiro, deve-se construir o “aterro de encontro” e dar um tempo para o solo adensar.
Só depois é que se deve iniciar a construção da ponte. Ao se fazer o contrário, a construção
do aterro poderia: a) gerar recalques diferenciais entre o aterro e o tabuleiro da ponte;
b) romper o solo mole, logo após a sua construção, e levar a ponte ao colapso; e
c) introduzir esforços não desejáveis nas estacas, como, por exemplo, o atrito negativo.

3. Quais os parâmetros da argila mole utilizados para cálculos de estabilidade e de
recalques de um aterro sobre solo mole? Como esses parâmetros podem ser obtidos?

A densidade natural, o índice de vazios e o índice de compressão podem ser
obtidos por meio de ensaios de laboratório em amostras indeformadas.

Para o Cv pode-se recorrer a ensaios de permeabilidade in situ..
Finalmente, a resistência não drenada (coesão) pode ser obtida por Ensaio da Palheta

(Vane Test ). Deve-se tomar o cuidado de aplicar a correção de Bjerrum aos valores obtidos.



Obras de Terra

140

4. O que é altura crítica de um aterro sobre solo mole e como ela pode ser
obtida se a resistência da argila for constante com a profundidade? E se a coesão
crescer linearmente com a profundidade?

A altura crítica (Hc) é a máxima altura com um aterro que pode ser construído sem
que haja ruptura do solo mole de fundação.

Quando a coesão (c) é constante e a espessura do solo mole é grande, ela é dada
pela expressão de Fellenius: . Quando a coesão é linearmente crescente
com a profundidade, e para espessuras limitadas de solo mole, a altura crítica pode
ser calculada por meio dos ábacos de Sousa Pinto, por exemplo.

5. O que vem a ser “crosta ressecada” num depósito de argila mole? A sua
ocorrência é bené�ca para a construção de um aterro sobre o solo mole? E
para a estabilidade desse aterro?

Em depósitos naturais de argila mole, a camada de solo mais superficial pode
sofrer um ressecamento, por perda de umidade causada por abaixamento do nível
d’água. Forma-se uma crosta ressecada, com resistência ao cisalhamento não drenada
mais elevada, quando comparada com as camadas imediatamente abaixo. A sua
ocorrência é, em geral, benéfica tanto do ponto de vista construtivo, facilitando o
tráfego de equipamentos, quanto do ponto de vista técnico, pois sua resistência mais
elevada favorece a estabilidade dos aterros.

6. No tratamento de solos moles, os drenos verticais de areia têm a função
precípua de reduzir os recalques, graças ao efeito “estaca” dos drenos, e podem
ser empregados em qualquer tipo de solo, mesmo as argilas orgânicas turfosas.
A a�rmação é falsa ou verdadeira? Se falsa, faça a correção.

A afirmação é falsa. Os drenos verticais de areia têm a função precípua de encurtar
as distâncias de drenagem, acelerando os recalques primários. Por isso, só podem ser
empregados em argilas moles, em que predominem os recalques por adensamento
primário, o que exclui as argilas orgânicas turfosas, pois nestas prevalece o
adensamento secundário.

7. O lançamento de um aterro “em ponta”, sobre solo mole, é feito usualmente
sem maiores problemas, porque a pressão exercida pelo aterro provoca o
adensamento do solo mole, aumentando a sua resistência ao cisalhamento e, portanto,
a sua estabilidade. A a�rmação é falsa ou verdadeira? Se falsa, faça a correção.

A afirmação é falsa. O lançamento de aterros em ponta pode ser muito problemático,
pois pode levar o solo mole à ruptura. Em consequência, a resistência ao cisalhamento
do solo mole pode cair drasticamente, por efeito do amolgamento. O terreno acaba
por “tragar” um volume muito grande do solo do aterro, encarecendo as obras,
além de o leito da estrada poder ser de má qualidade, com ondulações. O
adensamento do solo mole ocorre com o tempo e tende a elevar o coeficiente de
segurança (o solo adensa, isto é, fica mais rijo), não durante ou ao final da construção,
mas a longo prazo.
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7.2.6 Barragem de enr ocamento com membrana de
concreto

As barragens com membranas de concreto apresentam, como septo
impermeável, placas de concreto sobre o talude de montante, de enrocamento
(Fig. 7.6). Essas placas são ligadas umas às outras por juntas especiais, pois
apoiam-se em meio deformável, o enrocamento, que pode sofrer recalques
significativos por ocasião do primeiro enchimento.

Fig. 7.6

Barragem de
enrocamento

com membrana
de concreto

Fig. 7.7

Barragens em
aterro hidráulico

A grande vantagem está no cronograma construtivo, pois tanto o aterro
quanto a membrana de concreto podem ser construídos independentemente
do clima e, portanto, da duração das estações chuvosas. Além disso, podem-se
projetar aterros de enrocamento que suportam o desvio de rios por entre as
pedras: basta que se tomem alguns cuidados no talude de jusante, como a
colocação de bermas, com pedras de maior tamanho, entrosadas com pedras
pequenas, bem compactadas, podendo-se fixar umas às outras com
chumbadores ou telas de ferro.

7.2.7 Barragem em aterro hidráulico

Além dos tipos citados, existem barragens em que o aterro é construído
por processo hidráulico, isto é, o solo é transportado com água, por meio de
tubulações, até o local de construção. Trata-se das barragens em aterro
hidráulico. Ao ser despejado, o material segrega-se, separando-se as areias,
que formam os espaldares do aterro, dos finos (siltes e argilas), que acabam
por constituir o núcleo da barragem (Fig. 7.7).

A vantagem é o baixo custo, apesar do grande volume de solo que
despende, em virtude do abatimento dos taludes (1:5). Várias barragens foram
construídas com essa técnica em diversos países, inclusive no Brasil, estando



Capítulo 7

Barragens de Terra
e Enrocamento

181

muitas delas em operação. Em face do processo construtivo, as areias dos
espaldares apresentam-se com compacidade fofa e saturada, sujeitas ao
fenômeno da liquefação, como ocorreu no caso da  barragem de Fort Peck, a
ser relatado mais adiante. Os defensores dessa técnica, que continua muito
difundida no leste europeu, argumentam que basta deixar um rolo vibratório
“passeando” sobre as areias recém-despejadas das tubulações, para se ter
uma certa densificação e uma garantia contra a liquefação.

7.3 Fatores que Afetam a Escolha do Tipo
de Barragem

Antes de tecer considerações quanto à escolha do tipo de barragem
mais adequado a um dado local, convém destacar a importância dos aspectos
geológico-geotécnicos no projeto, na construção e na segurança das barragens.
Essa importância advém, conforme Mello (1966), do fato do rio ser uma
linha de maior fraqueza do terreno. Em geral, os locais favoráveis para a
implantação de barragens envolvem descontinuidades geológicas associadas
a feições topográficas especiais, como corredeiras, cotovelos nos cursos dos
rios, encostas escarpadas, etc.

Dados estatísticos sobre o comportamento de barragens em operação
têm corroborado essas asserções. De fato, um levantamento feito em 1961,
na Espanha, revelou que de 1.620 barragens, cerca de 308 (ou 19%) haviam
sofrido incidentes, assim diagnosticados:

a) 40% relacionados com problemas de fundações;
b) 23% devido a vertedouros inadequados;
c) 12% em virtude de defeitos construtivos.
Em 1973, o ICOLD (International Committee on Large Dams) publicou

um livro intitulado Lessons from Dam Incidents, que mostra 236 incidentes
envolvendo barragens de vários tipos (em arco, contrafortes, gravidade,
enrocamento e terra), com 162 (quase 70%) referentes a barragens de terra.
As maiores causas dos incidentes foram atribuídas a:

a) falhas de projeto, com uma incidência de 32%;
b) investigações hidrológicas e geológico-geotécnicas inadequadas, em

30% dos casos;
c) deficiências construtivas, em 17% dos casos.
Essa forma de apresentação destaca a relevância das investigações no

projeto e construção de barragens. Note-se que os aspectos geológico-
-geotécnicos intervêm nos três itens acima.

Uma vez realçada a importância dos aspectos geológico-geotécnicos,
passa-se a listar os principais fatores que afetam a escolha do tipo de barragem.
São eles: a) geológico-geotécnico; b) hidrológico-hidráulico; c) topográfico;
d) materiais de empréstimo; e) custo; f) prazo; g) clima; h) construtivo. Outro
fator que costuma ser citado é de caráter subjetivo, pois, frequentemente, a
escolha do tipo de barragem baseia-se na preferência pessoal ou na experiência
profissional do projetista.
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