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Resumo: Realizar o estudo das Redes de Fluxo no 

maciço de solo da fundação de uma barragem de terra 

homogênea através da comparação entre diferentes 

métodos utilizados para previsão das mesmas (método 

gráfico, modelagem digital e modelo físico em escala). 

 

1. Introdução 
Denominadas Redes de Fluxo pelos engenheiros, o 

estudo do caminho caracterizado pelo escoamento 

subterrâneo da água e seu comportamento piezométrico 

pode ser especialmente importante em casos especiais 

como barragens apoiadas em solos permeáveis, podendo 

a errônea  interpretação ou previsão deste acarretar uma 

série de danos econômicos e sociais, podendo ocasionar 

inclusive o rompimento da estrutura de contenção, como 

já descrito na literatura. Por esse motivo um refino dos 

métodos antigos utilizados até hoje e testes na 

confiabilidade dos mesmos são bem vindos, dando 

motivo para este trabalho ser realizado. 

 

2. Metodologia 
Após a escolha dos dois tipos de fundação a serem 

utilizados e realizar uma breve análise da viabilidade 

dos mesmos para realização do modelo físico em escala, 

todos os parâmetros dos materiais escolhidos 

importantes para o projeto devem ser obtidos em 

laboratório. Os ensaios serão realizados diversas vezes 

para garantir confiabilidade dos resultados. 

Com os parâmetros determinados, as análises dos 

diferentes modelos terão início. A rede de fluxo será 

traçada manualmente com o auxílio de literaturas 

conceituadas nacionais e internacionais. A modelagem 

digital através do software específico para estudos desta 

natureza, Rocscience Slide, recém adquirido pela 

instituição FEI, com a ajuda dos tutoriais do próprio 

programa. Já o modelo físico será montado nas 

dependências do laboratório de Civil com ajuda dos 

técnicos e professores responsáveis.  

 

3. Resultados previstos 
O projeto ainda está em fase inicial de execução e 

por esse motivo não apresentou resultados sólidos a 

respeito das redes de fluxo e vazões previstas. 

Entretanto diversas adaptações já foram feitas no 

projeto visando maior precisão dos resultados 

principalmente no modelo físico, que por apresentar 

reduzidos valores de carga e vazão está bem mais 

suscetível a erros inesperados. O esperado da pesquisa é 

que de fato a confiabilidade dos métodos clássicos e 

modernos utilizados nos projetos seja confirmada pela 

comparação das medições e previsões sem apresentar 

grandes variações.  

Mesmo sem os parâmetros definidos em laboratório, 

já foi realizada uma modelagem em elementos finitos 

das redes de fluxo com as características esperadas dos 

materiais que usaremos a fim de orientação. O resultado 

apresentou pelo menos ordem de grandeza afim da 

familiarização com o modelo e dimensionamento dos  

sistemas hidráulicos. 

 

 
 

Figura 1 – Exemplo de modelagem digital das Redes de 

Fluxo com estrutura de vedação em bentonita. 

 

4. Conclusões 
Com o uso do software já pudemos nos familiarizar 

com as aplicações bem como as praticidades que a 

ferramenta trará ao projeto. Com as vazões previstas 

para o modelo podemos dimensionar instalações 

hidráulicas mais autônomas de retroalimentação. 

 

5. Referências 
[1] CASAGRANDE, A. Percolação de água através de 

barragens de terra. In 

[2] PINTO, C DE SOUZA – Curso Básico de 

Mecânica dos Solos – ed. 3, 2006, Cap. 7 “Fluxo 

Bidimensional 

[3] SIMÕES DE OLIVEIRA , A. G. Análise da 

eficácia dos dispositivos de vedação e drenagem 

utilizados em fundações permeáveis de barragens de 

terra. 2008. 174 p. Dissertação (mestrado) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2008. 

Agradecimentos 
À instituição FEI pela realização das medidas e 

empréstimo de equipamentos bem como ao professor 

orientador sempre presente e auxiliando-me.  

 
1
 Aluno de IC do Centro Universitário FEI. Projeto com 

vigência de 05/17 a 06/18. 

mailto:luiz.moron@hotmail.com
mailto:fcribeiro@fei.edu.br


VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


