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Resumo: O projeto visa estudar as vazões de água que 

atravessam o maciço de uma barragem de terra 

homogênea por meio de previsões teóricas e um modelo 

físico. Essas vazões serão determinadas teoricamente por 

meio de modelagem computacional e na prática por meio 

de um modelo em laboratório. 

Após comparação, o projeto procurará concluir se os 

resultados práticos condizem com as previsões teóricas, 

e buscar explicações para os dados obtidos, sejam eles 

convergentes ou divergentes. 

 

1. Introdução 
Barragens de terra tem a função de impedir o fluxo de 

água para diversas finalidades: represamento e 

abastecimento, geração de energia, controle de vazões 

em épocas de estiagem, navegação, dentre outras [1]. 

Porém, apesar de muito eficientes no barramento, não 

têm capacidade de interceptar completamente o 

escoamento, por não serem impermeáveis. A percolação 

de água através do maciço é iniciada a partir do momento 

em que o reservatório começa a ser preenchido, e uma 

vez atingindo seu nível de trabalho, em razão da 

diferença de carga hidrostática entre montante e jusante, 

estabelece-se a rede de fluxo [2]. 

A rede de fluxo, que representa a solução da equação 

de Laplace (equação diferencial parcial que rege o 

movimento de líquidos em meios porosos), é constituída 

por linhas de fluxo (trajetória das partículas) e por linhas 

equipotenciais (linhas de mesma carga piezométrica). A 

partir desta solução é possível determinar a vazão que 

percola através do maciço [3]. 

O estudo da rede de fluxo no maciço de uma barragem 

de terra homogênea é de suma importância, pois permite 

o projeto adequado e seguro da estrutura. Para tal, é 

necessário avaliar características geotécnicas 

fundamentais dos materiais constituintes, como: análise 

granulométrica, permeabilidade e compactação. 

 

2. Metodologia 
O projeto é dividido em duas frentes de trabalho que 

caminharão simultaneamente. A primeira, se preocupará 

com o desenvolvimento teórico a respeito das redes de 

fluxo, desde o aprofundamento das normas relacionadas 

aos ensaios feitos com os materiais, passando pela teoria 

de hidráulica dos solos, até a fase de modelagem 

computacional do projeto no software Rocscience – 

Slide, e culminará com o resultado numérico da vazão de 

projeto (teórica), modelo computacional apresentado na 

Figura 1. A segunda frente, denominada prática, se 

concentrará em realizar e desenvolver os ensaios no solo 

e montagem do modelo físico no laboratório de 

Engenharia Civil e, deverá andar em paralelo com a 

primeira frente para, gradativamente, ir alimentando-a 

com informações obtidas experimentalmente, tais como: 

umidade ótima (wot) e peso específico máximo (γdmáx), 

obtidos do ensaio de compactação; coeficiente de 

permeabilidade (k), obtido do ensaio de permeabilidade 

e curva granulométrica, obtida do ensaio de análise 

granulométrica conjunta. Essas informações relativas ao 

solo, obtidas experimentalmente, servirão como dados de 

entrada no software para determinar a vazão teórica com 

base nos materiais que posteriormente serão utilizados no 

modelo físico. O croqui do projeto está representado na 

Figura 2. 

 

 
Figura 1 – Análise computacional do modelo no 

software Rocscience – Slide. 

 

 
Figura 2 – Modelo representativo da barragem de terra 

do projeto. 

 

3. Resultados Pretendidos  
Os resultados das duas frentes de trabalho serão as 

vazões: teórica (obtida a partir da modelagem 

computacional) e real (obtida a partir de medições no 

modelo físico). Essas vazões devem coincidir, 

comprovando assim a teoria de redes de fluxo em 

barragens de terra homogênea, sendo este o resultado 

esperado no projeto. 
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