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RESUMO 

O fluxo de água em solo é um problema de grande importância na Engenharia Geotécnica. As 
análises de percolação são necessárias para um grande número de obras de geotecnia, e são 
geralmente realizadas utilizando-se softwares especializados. Por serem programas de código 
fechado, há incertezas quanto ao problema que está sendo resolvido, como, por exemplo, 
incertezas quanto à equação diferencial parcial (EDP) escolhida, relações constitutivas 
adotadas, entre outras. O uso de softwares para a solução de EDPs "genéricas" pode ser uma 
maneira de contornar este problema, dada a flexibilidade que se tem para utilizar quaisquer 
equações, condições iniciais e de fronteira e modelos constitutivos que possam ser expressos 
de forma matemática. Além disso, por serem desenvolvidos por matemáticos, são 
incorporados avanços na modelagem que nem sempre estão disponíveis em softwares 
geotécnicos. Porém o uso de solucionadores de EDPs não é difundido no meio técnico. Tendo 
em vista isso, apresenta-se a utilização de um solucionador de EDPs na modelagem numérica 
de problemas típicos de percolação, visando não só demonstrar como este tipo de programa 
pode ser empregado, mas também analisar variáveis do problema em si. Pôde ser verificado o 
caráter aberto do programa, no sentido de que toda a física dos problemas analisados pode ser 
controlada. Esta característica do solucionador adotado constitui uma diferença marcante 
quando comparado com pacotes geotécnicos comerciais. Peculiaridades do comportamento 
hidráulico de solos não saturados, como a utilização de diversos tipos de funções não lineares 
para a curva característica e para a condutividade hidráulica, puderam ser incorporados aos 
modelos, sendo analisada, também, a sensibilidade dos resultados à malha e à dimensão 
horizontal do modelo. Verificou-se que o programa se mostrou satisfatório para a modelagem 
numérica dos problemas escolhidos. Resultados de vazão e a própria distribuição de cargas 
hidráulicas e seus gradientes foram adequados. 

Palavras-chave: Modelagem numérica, Fluxo de água líquida. Solucionador de equações 
diferenciais parciais. 

 



ABSTRACT 

Water flux through a soil is a problem of great importance in geotechnical engineering. 
Seepage analyses are necessary in a great number of engineering designs, and they are usually 
done in specialized software. Because these softwares are proprietary, there are uncertainties 
about the problem being solved, for example, uncertainties about the partial differential 
equation (PDE) chosen, constitutive relations adopted, and other uncertainties. The use of 
general purpose PDE solvers can be an alternative to overcome this problem, given the 
flexibility one has, in such programs, to choose any PDE, initial and boundary conditions and 
mathematically expressed constitutive models. And, because they are developed by 
mathematicians, advances in numerical modeling, which are not always available in 
geotechnical software, are incorporated. Nevertheless, the use of PDE solvers is not well 
known in the technical community. Given this issue, the use of a general purpose PDE solver 
in the numerical modeling of typical seepage problems is presented, demonstrating not only 
the use of the program, but also analyzing the variables of the problem itself. It was seen the 
open nature of the program, in the sense that all the physics of the analyzed problem could be 
controlled. This aspect of the adopted solver is major difference compared to most 
geotechnical software packages. Certain aspects of the hydraulic behavior of unsaturated 
soils, like the use of various types of nonlinear functions for the soil-water characteristic curve 
and the hydraulic conductivity, could be incorporated in the models. It was also analyzed the 
sensitivity of the results to the mesh and the horizontal dimension of the model. It was 
verified that the program is satisfactory for the numerical modeling of the chosen problems. 
Values of water flow and the distribution of hydraulic heads and its gradients were adequate. 

Keywords: Numerical modeling. Liquid water flux. Partial differential equation solver. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

O fluxo de água em um solo é um problema de grande importância na engenharia 

geotécnica. Sendo a água componente de uma das fases do solo, ela é capaz de influenciar 

todo o seu comportamento. A distribuição de poropressões de água influencia todas as 

propriedades de importância geotécnica, como resistência ao cisalhamento, permeabilidade, 

expansividade, tensões efetivas, entre outras. Assim, as análises de percolação se mostram 

necessárias para os mais diversos tipos de obras geotécnicas. 

À medida que o conhecimento avançou, novos métodos de análise de fluxo foram 

surgindo, destacando-se os métodos numéricos, permitindo a resolução de novos problemas e 

melhorando enormemente a precisão e confiabilidade das análises. O antigo traçado manual 

de redes de fluxo, que atualmente são consideradas meras estimativas da condição real, foi 

substituído pelas análises numéricas em elementos finitos (MEF), que são o estado da arte em 

termos de análise de fluxo. Este método permite a resolução de problemas com diferentes 

condições, como, por exemplo, anisotropia, domínios complexos, estratificação do solo e 

problemas transientes. O método é, atualmente, muito utilizado em escritórios de projeto 

através de softwares geotécnicos, como o SVFlux (SoilVision Systems Ltda.) e SEEP/W 

(Geo-Slope International Ltda.). Softwares como estes são desenvolvidos geralmente por 

engenheiros, tendo em vista aplicações específicas. 

O surgimento de softwares para solução de equações diferenciais parciais (EDPs) 

pode ser considerado uma oportunidade para o engenheiro geotécnico. Caso um tipo de 

problema qualquer possa ser representado por equações diferenciais parciais, este problema 

pode potencialmente ser analisado utilizando-se um solucionador de EDPs. 

Vantagens esperadas dos solucionadores genéricos devem ser citadas: 

♦ São desenvolvidos geralmente por especialistas da área de matemática. É esperado 

que matemáticos tenham maior domínio das ferramentas matemáticas existentes; 

♦ Desenvolvimentos recentes no campo da solução numérica de EDPs são absorvidos 

e implementados de forma mais rápida por especialistas da área do que por 

engenheiros. Por exemplo: técnicas de geração e refinamento dinâmico de malha e 

de solução de sistemas não lineares têm sido lentamente adotadas por softwares 
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geotécnicos, enquanto que estes recursos já se encontram disponíveis há muito mais 

tempo; 

♦ A adoção de um solucionador genérico oferece maior flexibilidade quanto ao tipo de 

problema e suas características. Exemplo: softwares geotécnicos podem oferecer 

tipos limitados de equações constitutivas, condições iniciais e de fronteira, enquanto 

que um solucionador genérico permite a adoção de qualquer alternativa que possa 

ser representada matematicamente. 

Mas por que estudar esses solucionadores genéricos? Antes de mais nada, é 

necessário introduzir ao meio técnico este tipo de ferramenta, mostrando como ela pode ser 

utilizada na solução de problemas práticos. No caso particular de problemas de percolação, é 

necessário mostrar como este tipo de abordagem difere das abordagens clássicas para solução 

de problemas de percolação. É necessário também explorar a capacidade destes softwares e 

determinar os seus limites. 

1.1. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar como um solucionador genérico 

de EDPs baseado em elementos finitos pode ser empregado na análise numérica de problemas 

geotécnicos de percolação. Os problemas analisados foram propostos de forma a representar o 

cotidiano da engenharia geotécnica em termos de análise de percolação, permitindo a 

verificação das capacidades e limitações do programa. 

Os objetivos específicos propostos são: 

♦ Apresentar uma abrangente revisão de literatura sobre a análise de fluxo em solos 

saturados/não saturados; 

♦ Analisar problemas de fluxo de água em solo baseados em problemas geotécnicos 

reais; 

♦ Demonstrar como uma ferramenta genérica de solução de EDPs pelo método dos 

elementos finitos pode ser empregada na análise de problemas de fluxo; 

♦ Analisar parâmetros de refinamento da modelagem, como, por exemplo, abertura de 

malha, influencia das dimensões do domínio, não linearidades nas propriedades dos 

materiais, e como eles afetam o resultado final. 
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho se divide em cinco capítulos, os quais contemplam a revisão de 

literatura, a metodologia utilizada na modelagem numérica, os resultados e a discussão dos 

mesmos. Neste capítulo foi apresentada a introdução do tema, a justificativa e os objetivos do 

trabalho. 

Uma revisão de literatura é feita no capítulo 2, apresentando-se a teoria de fluxo 

de água em solos, tanto saturados quanto não saturados, bem como os métodos numéricos 

utilizados para a resolução das equações que descrevem o fenômeno. 

No capítulo 3, é apresentada a metodologia utilizada para a modelagem numérica. 

São propostos problemas geotécnicos de fluxo de água comumente presentes no cotidiano da 

engenharia geotécnica. Também é apresentado o programa FlexPDE, utilizado para a 

modelagem dos problemas. 

O capítulo 4 apresenta os resultados das modelagens e uma discussão dos 

mesmos. 

Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho e sugestões 

para trabalhos futuros. 



CAPÍTULO 2  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada a teoria de fluxo de água em solos. Esta teoria se 

confunde com a teoria de fluxo de água em meios porosos, devido ao solo possuir estrutura 

porosa. O fluxo de água difere entre as condições saturada e não saturada. Na condição 

saturada, a condutividade hidráulica permanece praticamente constante e a poro-pressão é 

positiva. Na condição não saturada, a poropressão se torna negativa e a condutividade 

hidráulica é função do conteúdo de água. No entanto, será mostrado aqui que os problemas de 

fluxo podem ser idealizados de uma forma genérica, considerando a condição não saturada e 

englobando automaticamente a condição saturada, que neste caso é uma condição particular 

da teoria geral. Também serão apresentados os métodos para resolução das equações que 

descrevem o fenômeno, dando-se atenção à modelagem numérica dos problemas de fluxo, 

que é o foco deste trabalho. 

O fluxo de água em um solo é o fenômeno em que a água flui através dos vazios 

entre os grãos do esqueleto sólido. Este é um fenômeno de grande importância geotécnica, 

visto que a movimentação de água altera as poropressões em diferentes regiões da massa de 

solo, influenciando em suas diversas propriedades. 

O fluxo ocorre quando há uma força motora atuando sobre a água. Para solos 

saturados e não saturados as forças consideradas são, geralmente, os gradientes de carga 

hidráulica, também chamada de potencial hidráulico. Assim, a água se move espontaneamente 

de pontos de maior carga para pontos de menor carga. 

Dúvidas já existiram sobre qual a melhor forma de descrever o fluxo em solos não 

saturados. O gradiente de umidade e o gradiente de sucção matricial já foram utilizados para 

descrever este tipo de fluxo, além do próprio gradiente de carga hidráulica. Porém, a teoria 

descrita em termos dos dois primeiros parâmetros não tem um caráter fundamental. Quanto ao 

gradiente de umidade, a água pode fluir de pontos de menor umidade para pontos de maior 

umidade, quando há variações em tipos de solo envolvido, efeitos de histerese ou variações no 

histórico de tensões (FREDLUND; RAHARDJO, 1993). Quanto ao gradiente de sucção 

matricial, o fluxo em solos não saturados não depende exclusivamente deste fator 

(FREDLUND; RAHARDJO, 1993) e o fluxo de ar pode se comportar de forma independente 
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do fluxo de água. Assim, conclui-se que o gradiente de carga hidráulica é capaz de descrever 

o fluxo de água tanto para solos saturados quanto para solos não saturados. 

A formulação dos problemas de fluxo é expressa em equações diferenciais 

parciais que descrevem a variação da carga hidráulica ou do conteúdo de água ao longo do 

domínio. Essas equações são, para solos não saturados, extremamente não-lineares, devido ao 

fato das propriedades de um solo não saturado dependerem da sucção, parâmetro que está 

diretamente relacionado à variável primária da equação. 

A equação que descreve o fluxo em solos de água em solos depende de quatro 

parâmetros para ser deduzida: curva característica, condutividade hidráulica, a lei de fluxo de 

água e a lei de conservação de massa. Todos estes fundamentos serão abordados ao longo 

deste capítulo. 

2.1. ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO 

O valor da sucção em um solo (e consequentemente da carga hidráulica) está 

diretamente relacionado com a quantidade de água presente nos seus vazios. Quanto menor o 

volume de água presente, maior será o valor da sucção, e vice-versa. A sucção pode ser 

medida de diversas maneiras. A partir de valores de sucção com os seus correspondentes 

valores de saturação ou umidade volumétrica da massa de solo, plota-se uma curva chamada 

curva característica solo-água (CCSA), ou curva de retenção de água no solo. Esta é uma 

relação constitutiva importante para descrever o fluxo em solos não saturados, e é definida 

como a relação entre o conteúdo de água e a sucção no solo (WILLIAMS, 19821 apud 

FREDLUND; XING, 1994). O conteúdo de água pode ser expresso em termos de umidade 

volumétrica ("), umidade gravimétrica (�) ou saturação (�), e a sucção em termos de sucção 

matricial (�� 
 ��) ou sucção total (%). Para valores altos de sucção, a sucção matricial e a 

total podem, geralmente, ser assumidas como equivalentes (FREDLUND; XING, 1994). 

A Figura 2.1 mostra um exemplo de curva característica para um solo unimodal 

(solo com uma distribuição granulométrica sem patamar), onde são indicados parâmetros 

importantes que definem a curva: valor de entrada de ar e conteúdo residual de água. A curva 

é representada na escala logarítmica no eixo das abscissas, devido aos valores de sucção 

                                                 
1 WILLIAMS, P. J. The surface of the Earth, an introduction do geotechnical science. New York: Longman 
Inc., 1982. 
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variarem exponencialmente com o conteúdo de água

para representar toda a gama de valores.

O valor de entrada de ar é o valor de sucção para o 

secagem, o ar começa a entrar

tamanho destes poros (FREDLUND; RAHARDJO, 1993)

de água a partir do qual uma grande mudança na sucção é necessár

do solo. Pelo fato de ambas as

valores é feita a partir do cruzamento de linhas tangentes ao

(FREDLUND; XING, 1994)

solos com uma distribuição granulométrica

também apresenta um patamar i

valores de umidade residual 

O valor da sucção para conteúdo de água igual a zero corresponde a

kPa, observado experimentalmente e 

(RICHARDS, 19652 apud 

poroso, existe um valor máximo de sucção, que corresponde 

                                                
2 RICHARDS, B. G. Measurement of the free energy of soil moisture by the psychrometric technique using 
thermistors. In: AITCHISON, G. D. 
areas. Sydney: Butterworth & Co., 1965, p. 39
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variarem exponencialmente com o conteúdo de água, o que demanda uma escala logarítmica 

para representar toda a gama de valores. 

Figura 2.1 - Modelo de curva característica 

O valor de entrada de ar é o valor de sucção para o qual, durante o processo de 

entrar nos maiores poros do solo, sendo assim uma medida do 

tamanho destes poros (FREDLUND; RAHARDJO, 1993). A umidade residual

uma grande mudança na sucção é necessária para remover mais água 

de ambas as definições serem subjetivas, a determinação rigorosa dos dois 

valores é feita a partir do cruzamento de linhas tangentes aos pontos

XING, 1994), como pode ser visto na Figura 2.1. Para solos bimodais

solos com uma distribuição granulométrica que apresenta um patamar intermediário

apresenta um patamar intermediário, tendo o solo dois valores de entrada de ar e dois 

valores de umidade residual (GITIRANA JR.; FREDLUND, 2004). 

O valor da sucção para conteúdo de água igual a zero corresponde a

experimentalmente e deduzido a partir de considerações termodinâmicas 

 FREDLUND; XING, 1994). Isso significa q

existe um valor máximo de sucção, que corresponde à umidade relativa nula

         
Measurement of the free energy of soil moisture by the psychrometric technique using 

AITCHISON, G. D. Moisture equilibria and moisture changes in soils beneath covered 
Sydney: Butterworth & Co., 1965, p. 39-46. 
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demanda uma escala logarítmica 

 

, durante o processo de 

, sendo assim uma medida do 

umidade residual é o conteúdo 

para remover mais água 

definições serem subjetivas, a determinação rigorosa dos dois 

s de inflexão da curva 

Para solos bimodais, ou seja, 

que apresenta um patamar intermediário, a curva 

dois valores de entrada de ar e dois 

O valor da sucção para conteúdo de água igual a zero corresponde a cerca de 106 

e considerações termodinâmicas 

Isso significa que, em qualquer meio 

umidade relativa nula. 

Measurement of the free energy of soil moisture by the psychrometric technique using 
Moisture equilibria and moisture changes in soils beneath covered 
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A curva característica exibe histerese entre as curvas de molhagem e secagem do 

solo, como pode ser visto nas duas curvas da Figura 2.1. Isso se deve ao aprisionamento do ar 

no solo durante a molhagem (FREDLUND; XING, 1994), apesar de ela manter sua forma 

sigmóide nos dois casos. Gitirana Jr. (2005) propõe a utilização de uma CCSA média em 

problemas de evaporação e precipitação em uma superfície de solo. 

2.2. EQUAÇÕES DE AJUSTE DA CURVA CARACTERÍSTICA 

A curva característica pode ser representada através de diversos tipos de equações 

de ajuste. Essas equações são ajustadas a dados obtidos experimentalmente, obtendo-se uma 

representação matemática da CCSA que pode ser usada em análises numéricas e na previsão 

de diversas propriedades de solos não saturados. A Tabela 2.1 mostra um resumo das 

principais equações propostas na literatura para se representar a CCSA. 

Para se determinar os melhores parâmetros de ajuste para cada equação são 

utilizadas técnicas de regressão não-linear, sendo as mais simples aquelas baseadas no método 

dos mínimos quadrados. A curva é ajustada de forma que ela passe o mais próximo possível 

dos pontos experimentais, sem necessariamente cruzar qualquer um deles (SILLERS; 

FREDLUND, 2001). 

A maioria das equações anteriores a de Fredlund e Xing (1994) eram empíricas 

por natureza. Estes autores propuseram uma nova equação de ajuste, baseada na distribuição 

do tamanho dos poros no solo. Tendo-se essa distribuição, é possível determinar a curva 

característica. O fator de correção *�%� presente na equação foi proposto para que a o modelo 

resultasse na sucção máxima (106 kPa) quando o conteúdo de água fosse zero. Esta equação 

apresenta bons ajustes para curva característica para toda a gama de valores de sucção. 

A equação de Gitirana Jr. e Fredlund (2004) se diferencia das outras na medida 

em que seus parâmetros são propriedades bem definidas dos solos não saturados, facilitando o 

tratamento estatístico de CCSAs. O modelo desenvolvido foi baseado na equação da hipérbole 

representada no sistema de coordenadas log(ψ)-S. Os parâmetros de ajuste escolhidos foram o 

valor de entrada de ar, a sucção residual, a saturação residual e um parâmetro que controla a 

suavidade da curva. Além da curva unimodal com 2 pontos de inflexão, estes autores também 

desenvolveram curvas unimodal com 1 ponto de inflexão e bimodal. 
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Tabela 2.1 - Equações da curva característica (modificado de Sillers; Fredlund, 2001) 

Autor Equação Parâmetros 

Gardner (1956) Θ� � 1/�1 � �����	 2: �� e 
� 

Brooks e Corey (1964) 
Θ� � 1 

Θ� � �� ��	⁄ ��� 

� � �� 

�  �� 
3: ��, 
� e �� 

Brutsaert (1966) Θ� � 1 �1 � �� ��	⁄ ��⁄  2: �� e 
� 

Van Genuchten (1980) Θ� � 1/��1 � �����		� 3: �
, 

 e �
 

Van Genuchten (1980) – Burdine (1953) Θ� � 1/�1 � ����	��	��� ��⁄ � 2: ��, 
� 

Van Genuchten (1980) – Mualem (1953) Θ� � 1/�1 � ��	�	��	���� ��⁄ � 2: �	, 
	 

McKee & Bumb (1984) 
Θ� � 1 

Θ� � ������� � �	 
�⁄  

� � ��  

�  �� 
3: ��, 
� e �� 

McKee & Bumb (1987) Θ� � 1/�1 � ������ � ��	 
�	⁄  2: �� e 
� 

Fredlund & Xing (1994) – corrigida 
Θ� � ���	 · �1/ ln�e � �ψ a�	⁄ ��				 

���	 � ��
�1 � � ����	⁄
�
�1 � �10� ����⁄ 		 � 1 

4: ��, 
�, �� e ���� 

Gitirana Jr. & Fredlund (2004) – unimodal 
com 2 pontos de inflexão 

� � �� � �
1 � �� �������	⁄ �

� � 4: ��, ����, ���� e � 

Notas: Definição das variáveis: �: umidade volumétrica; ��: umidade volumétrica saturada; ��: umidade 
volumétrica residual; Θ�: umidade volumétrica adimensional, (� ��⁄ 	; �: sucção; ��: valor de entrada de ar; 
����: sucção residual; ����: saturação residual; a, n, e m : parâmetros de ajuste; S1 e S2: parâmetros da curva 
(ver Gitirana Jr.; Fredlund, 2004). 

Um dos usos da equação da curva característica é na modelagem numérica de 

fluxo de água em solos não saturados. É conveniente que a equação de ajuste atenda a certos 

aspectos de consistência, para que se evitem problemas de ordem numérica. Os impactos 

negativos da utilização de equações inapropriadas são, principalmente, a necessidade de 

passos de tempo menores e maior refinamento da malha para que o erro fique dentro dos 

limites especificados. 

A Tabela 2.2 mostra aspectos de consistência que foram verificados para as 

equações da Tabela 2.1. As verificações feitas foram: 

♦ A continuidade da derivada de primeira ordem da função; 

♦ O limite superior da curva, em que o grau de saturação deve ser igual a 1 para a 

sucção nula; 

♦ A derivada da curva, que deve ser nula para sucção igual a zero; 
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♦ O limite inferior da curva, em que o grau de saturação deve ser 0 para sucção igual a 

106. 

Tabela 2.2 - Aspectos de consistência verificados nas equações de ajuste 

 
Continuidade de 

��

��
 � � 1 para � � 0 

��

��
� 0 para � � 0 � � 0 para � � 10� 

Gardner (1956) S S S N 

Brooks e Corey 
(1964) 

N S S N 

Brutsaert (1966) S S S N 

Van Genuchten 
(1980) 

S S S N 

Van Genuchten 
(1980) – Burdine 

(1953) 
S S S N 

Van Genuchten 
(1980) – Mualem 

(1953) 
S S S N 

Mckee and Bumb 
(1984) 

N S S N 

Mckee and Bumb 
(1987) 

S N N NE 

Fredlund and Xing 
(1994) 

S S S S 

Gitirana Jr. e 
Fredlund (2004) 

S N S S 

Legenda: S: sim; N: não; NE: não existe. 

É desejável que uma equação de ajuste tenha derivada de 1ª ordem contínua em 

toda a gama de valores de sucção. Observa-se que as equações de Brooks e Corey (1964) e 

Mckee e Bumb (1984) apresentam uma mudança descontínua de declividade para o valor de 

entrada de ar, o que produz um ponto de singularidade que traz dificuldades para a 

modelagem numérica de fluxo. Van Genuchten (1980) afirma que a descontinuidade presente 

na equação de Brooks e Corey (1964) algumas vezes impede a convergência rápida em 

modelos numéricos de fluxo saturado-não saturado. 

Observa-se que a maioria das equações, exceto a de Fredlund e Xing (1994) e 

Gitirana Jr. e Fredlund (2004), não apresentam valor de saturação nulo para a sucção igual a 

106. Este fato pode gerar erros na modelagem de problemas com valores altos de sucção. Um 

exemplo são problemas de fluxo solo-atmosfera, em que, na região do contorno onde se aplica 

a condição de fluxo, os valores de sucção são altos, devido à baixa umidade. 
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2.3. LEI DE FLUXO DE ÁGUA EM SOLOS 

A lei que rege o fluxo de água líquida em solos é a lei de Darcy. Esta é uma 

equação constitutiva, obtida experimentalmente por Darcy, que relaciona a taxa de fluxo de 

água com o gradiente hidráulico do meio, através de uma propriedade chamada coeficiente de 

permeabilidade, ou condutividade hidráulica. A equação resultante é: 

 � 2 
���"� ��

��
 (2.1) 

onde: 

 �: taxa de fluxo (L×T-1); 

���"�: condutividade hidráulica do solo, uma propriedade não linear que é 

função da quantidade de água armazenada nos poros do solo (L×T-1); 

� = � � �� !�⁄ : carga hidráulica (L); 

�: elevação do ponto na direção da gravidade (L); 

��: poro-pressão de água (M×L-1×T2); 

!�: peso específico da água (M×L-3). 

A equação de Darcy indica que uma variação da carga hidráulica faz surgir uma 

taxa de fluxo, mostrando que a variação da carga hidráulica é a força que move a água no 

solo. O sinal negativo da equação é devido ao fato de uma variação negativa da carga 

hidráulica provocar um fluxo positivo, demandando assim uma correção de sinal. 

A lei de Darcy é válida para solos saturados e não saturados, e para fluxo laminar. 

Este tipo de fluxo ocorre quando o tamanho dos poros do solo é pequeno o suficiente para que 

não surja turbulência, o que é o caso de areias e argilas. Aumentando-se o tamanho dos poros 

e as taxas de fluxo, este se torna turbulento, não podendo a lei ser usada para descrever o 

fenômeno (MITCHELL; SOGA, 2005). 

2.4. CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

O parâmetro ��, chamado condutividade hidráulica, é uma propriedade 

fundamental do solo. Mitchell e Soga (2005) destacam que a condutividade hidráulica é a 

propriedade do solo de maior variabilidade. Esta variabilidade é observada entre diferentes 

tipos de solo, e também para diferentes pontos de um mesmo depósito, diminuindo o valor de 
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 com a diminuição do tamanho da

de condutividade hidráulica

Figura 

A condutividade

saturado, diminuindo à medida que ocorre a desaturação. Isso se deve a dois fatores 

principais. O primeiro é o fato de que a água só é capaz 

presente. À medida que o solo perde umidade, ocorrem descontin

surgindo pontos de ausência de líquido, diminuindo a permeabilidade. O segundo fator

relacionado ao primeiro, é o aumento da tortuosidade do caminho

fazendo com que as moléculas atravessem caminhos mais i

sólido, reduzindo a velocidade e a permeabilidade.

Uma função que descreva a curva de 

utilizada na modelagem numérica. Vários métodos existem para a determinação da função de 

permeabilidade do solo. Fredlund, Xing e Huang 

função em modelos empíricos e  modelos

Os modelos empíricos são modelos de ajuste de uma função empírica a dados 

experimentais. Eles podem ser usados na prática de

permeabilidade do solo. O número mínimo de pontos medidos necessários para o ajuste é 
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com a diminuição do tamanho das partículas. A Figura 2.2 mostra um exemplo de 

de condutividade hidráulica do solo, expressa em termos de permeabilidade relativa.

Figura 2.2 - Modelo de curva de condutividade hidráulica 

condutividade hidráulica permanece constante quando o so

, diminuindo à medida que ocorre a desaturação. Isso se deve a dois fatores 

principais. O primeiro é o fato de que a água só é capaz de fluir em 

presente. À medida que o solo perde umidade, ocorrem descontinuidades na massa de água, 

surgindo pontos de ausência de líquido, diminuindo a permeabilidade. O segundo fator

é o aumento da tortuosidade do caminho com as descontinuidades

fazendo com que as moléculas atravessem caminhos mais irregulares ao longo do esqueleto 

velocidade e a permeabilidade. 

Uma função que descreva a curva de condutividade deve ser obtida para ser 

utilizada na modelagem numérica. Vários métodos existem para a determinação da função de 

idade do solo. Fredlund, Xing e Huang (1994) dividem os modelos de obtenção da 

função em modelos empíricos e  modelos estatísticos. 

Os modelos empíricos são modelos de ajuste de uma função empírica a dados 

experimentais. Eles podem ser usados na prática desde que se tenham dados experimentais da 

permeabilidade do solo. O número mínimo de pontos medidos necessários para o ajuste é 
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mostra um exemplo de função 

do solo, expressa em termos de permeabilidade relativa. 

 
 

hidráulica permanece constante quando o solo está totalmente 

, diminuindo à medida que ocorre a desaturação. Isso se deve a dois fatores 

em regiões onde ela está 

uidades na massa de água, 

surgindo pontos de ausência de líquido, diminuindo a permeabilidade. O segundo fator, 

com as descontinuidades, 

rregulares ao longo do esqueleto 

deve ser obtida para ser 

utilizada na modelagem numérica. Vários métodos existem para a determinação da função de 

(1994) dividem os modelos de obtenção da 

Os modelos empíricos são modelos de ajuste de uma função empírica a dados 

sde que se tenham dados experimentais da 

permeabilidade do solo. O número mínimo de pontos medidos necessários para o ajuste é 
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igual ao número de parâmetros de ajuste da equação considerada (FREDLUND; XING; 

HUANG, 1994). A Tabela 2.3 mostra um apanhado geral dos principais modelos empíricos 

propostos na literatura. 

A condutividade hidráulica é um parâmetro constante para solos saturados, 

podendo ser medido experimentalmente a partir de permeâmetros, por exemplo. Porém, para 

solos não saturados, em que a condutividade varia com o conteúdo de água, a determinação 

experimental da curva de condutividade é difícil e onerosa. 

Os modelos estatísticos utilizam a CCSA para determinar a função de 

permeabilidade, baseando-se no fato de que ambas a permeabilidade e a CCSA são 

determinadas primariamente pela distribuição da dimensão dos poros do solo. Estes modelos 

são utilizados quando não se têm dados experimentais da permeabilidade do solo. A Tabela 

2.3 apresenta alguns desses modelos. 

É importante ressaltar que a utilização de uma função de condutividade hidráulica 

é fundamental para a correta representação matemática de problemas de fluxo não confinado. 

As soluções tradicionais de fluxo não confinado, em que é necessário o estabelecimento da 

linha freática de forma empírica, são na verdade uma solução incompleta para o problema. 

Com a adoção de uma função de condutividade hidráulica, não é mais necessária a definição 

da região de fluxo abaixo da linha freática e a determinação da linha freática se torna parte do 

problema. 

2.5. EQUAÇÃO DIFERENCIAL PARCIAL DE FLUXO DE ÁGUA 

A EDP de fluxo de água líquida no solo descreve a variação da carga hidráulica 

ou do conteúdo de água no meio. Ela é formulada a partir da aplicação da lei de conservação 

de massa de água sobre um elemento infinitesimal do solo. Sobre a equação resultante aplica-

se a lei de Darcy, obtendo-se uma equação com uma variável independente e de uma a três 

variáveis espaciais. 

Várias hipóteses simplificadoras são utilizadas para se formular um modelo que 

descreva o fluxo de água em solo. O número de hipóteses varia de acordo com o tipo de 

problema analisado e com o nível de acoplamento desejado. Análises de fluxo de água podem 

ser feitas ser feitas acopladas a análises de fluxo de ar e fluxo de calor, modelando o problema 

de forma mais realista, porém aumentando sua complexidade. O acoplamento é necessário em 
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certos tipos de problemas, como, por exemplo, problemas de evaporação em solos ressecados, 

em que o fluxo de água na forma de vapor se torna importante. 

Tabela 2.3 - Modelos empíricos da função de permeabilidade(modificado de FREDLUND; XING; HUANG, 

1994) 

Modelos empíricos baseados na umidade volumétrica, ����	 

Averjanov (1950) �� � ����� Θ�,�, onde Θ � �� � ��	 ��� � ��	⁄  

Davidson et al (1969) �� � ����� exp #$�� � ��	% 

Campbell (1973) �� � ����� & �
��'

 

 

Modelos empíricos baseados na sucção, ����	 

Richards (1931) �� � �� � ( 

Wind (1955) �� � $��� 

Gardner (1958) 
���� � exp��$�	 

�� � ����� /���� � 1	 

Brooks e Corey (1964) 
�� � �����  para � � �� 

�� � ����� ��� �	⁄ ! para �  �� 

Rijtema (1965) 

�� � �����  para � ) �� 

�� � ����� exp #�$�� � ��	% para �� ) � ) ���� 

�� � ���� * �

��
�
+�� para � , ���� 

Modelos estatísticos baseados na curva característica 

Childs e Collis-George (1950) 
����	 � �����

- � � �
���	 .�"

"�
�

- �� � �
���	 .�"�

"�
�

 

x é a variável de integração 

Burdine (1953) ����	 � ����� Θ
- .�

���	
"

"�
�

- .�
���	

"�

"�
�

 

Mualem (1976) ����	 � �����
- .�

���	
"

"�
�

- .�
���	

"�

"�
�

 

Gitirana Jr., Fredlund e Lima (2006) apresentam as hipóteses simplificadoras que 

são adotadas no desenvolvimento das EDPs que governam o fluxo de água líquida, vapor de 

água, ar e calor em solos não saturados. O fluxo em solos saturados pode ser visto como uma 

simplificação do modelo para solos não saturados. Dentre as hipóteses, as que se aplicam ao 

fluxo de água líquida, sem acoplamento dos fluxos de vapor, ar e calor, são: 

♦ O solo é um meio contínuo, podendo ser representado através de elementos 

infinitesimais; 
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♦ A água líquida e as partículas são consideradas incompressíveis; 

♦ Gradientes de sucção osmótica são desprezíveis; 

♦ A temperatura da água está sempre abaixo do ponto de ebulição e acima do ponto de 

solidificação; 

♦ A fase ar pode ser considerada em permanente contato com a atmosfera (i.e., 

gradientes de pressão de ar são desprezíveis); 

♦ Mudanças de volume total são desprezíveis. 

O fluxo de água através do solo é um fenômeno que difere muito em diferentes 

escalas. Enquanto que em escala macroscópica o fluxo é laminar, em escala microscópica as 

moléculas seguem caminhos tortuosos e aleatórios entre os grãos do esqueleto sólido. A EDP 

de fluxo é um modelo que fornece uma descrição macroscópica média de um fenômeno que é, 

microscopicamente, probabilístico por natureza (BACA; CHUNG E MULLA, 1997). 

Baseando-se na mecânica do contínuo, considera-se o elemento infinitesimal de 

solo da Figura 2.3. Nas faces desse elemento estão aplicadas taxas de fluxo de massa de água, 

tanto entrando quanto saindo do elemento. 

 

Figura 2.3 - Elemento infinitesimal de solo (GITIRANA JR.; FREDLUND; LIMA, 2006) 

A lei de conservação de massa de água é aplicada, considerando os componentes 

do balanço de massa que podem alterar a quantidade de massa de água do sistema. Sobre a 

equação resultante, aplica-se a lei de Darcy, reduzindo o número de variáveis. Fazendo-se 

algumas manipulações obtém-se a equação que governa o fluxo transiente em solos saturados 
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ou não saturados, comumente chamada de equação de Richards. A Equação a seguir 

representa a EDP governante para o caso unidimensional: 

�

��
4���"� ��

��
5 2 ��

��
 (2.2) 

onde: 

���"�: condutividade hidráulica, função de " (L×T-1); 

" 2 �� �⁄ : umidade volumétrica. 

Considerando-se o termo 6"/6� nulo, ou seja, não havendo variação da umidade 

ao longo do tempo, a análise se torna estacionária. Considerando-se um solo saturado, ou seja, 

condutividade constante, obtém-se a equação de fluxo estacionária para solos saturados, 

também chamada de equação de Laplace, que representa a forma mais simples de fluxo de 

água: 

�

��
4�� ��

��
5 2 0 (2.3) 

A extensão da equação de Richards para duas ou três dimensões é trivial: 
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 (2.4) 

onde: 

��
��"�, ��

��"�,  ��
��"�: condutividade hidráulica nas direções x, y e z (L×T-1) 

Uma forma equivalente de representação da EDP de fluxo de água foi apresentada 

por Lam (LAM; FREDLUND; BARBOUR, 19873 apud GITIRANA JR., 2005). Em sua 

dedução foi considerado que a permeabilidade era função do conteúdo de água ou da sucção 

matricial. Nesta equação utiliza-se a inclinação da curva característica para substituir a 

variável ": 

�

��
4��

� ��

��
5 � �

��
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��
5 2 
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 (2.5) 

onde: 

��
� 2 ��

��
: inclinação da curva característica (L×T2×M-1). 

                                                 
3 LAM, L., FREDLUND, D. G., BARBOUR, S. L. Transient seepage model for saturated-unsaturated soil 
systems: a geotechnical engineering approach. Canadian Geotechnical Journal, v.24, p.565-580, 1987. 
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2.6. MÉTODOS NUMÉRICOS EM ANÁLISES DE FLUXO 

Dois tipos de métodos matemáticos podem ser utilizados na resolução da EDP de 

fluxo: métodos analíticos e métodos numéricos. 

Os métodos analíticos consistem em encontrar uma função contínua e 

diferenciável um número suficiente de vezes que satisfaça a EDP de fluxo dentro das 

condições de fronteira especificadas. Apesar de fornecerem soluções exatas, os métodos 

analíticos só são aplicáveis com um grande número de restrições, que inviabilizam a sua 

utilização na maioria dos problemas práticos. Algumas das restrições são a consideração do 

meio homogêneo e isotrópico, condição estacionária, meio saturado, domínios simples, entre 

várias outras. 

Os métodos numéricos são largamente utilizados atualmente, principalmente 

através de softwares comerciais, e permitem resolver um grande número de problemas 

complexos. Os métodos mais utilizados em análise de fluxo são o método das diferenças 

finitas e o método dos elementos finitos. Ambos são baseados na discretização espacial e 

temporal do problema. 

2.6.1. Diferenças finitas 

O método das diferenças finitas consiste em encontrar soluções aproximadas para 

uma EDP através da substituição das derivadas parciais por um quociente de diferença, 

geralmente obtido a partir de uma expansão da função por série de Taylor. O domínio do 

problema é dividido em uma malha de elementos, geralmente retângulos, em casos 

bidimensionais, e os valores da variável são obtidos para os pontos nodais da malha. 

Uma das vantagens desse método em relação ao método dos elementos finitos é 

que, para problemas mais simples, como fluxo unidimensional estacionário em meio 

isotrópico e homogêneo, sua formulação é facilmente compreendida. Fredlund e Rahardjo 

(1993) apresentam uma aplicação do método das diferenças finitas a um problema 

unidimensional de evaporação estacionária em uma coluna de solo. As Equações 2.5 e 2.6 

representam os quocientes de diferença que aproximam as derivadas parciais de primeira e 

segunda ordem da carga hidráulica. Está aproximação é chamada de diferença central: 

:��

��
;

�
2 �#$%��#&%

�∆�
 (2.5) 
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onde: 

����, �� e ����: carga hidráulica nos nós � 
 1, � e � � 1 da malha (L). 

A aplicação das equações 2.5 e 2.6 sobre a equação de Laplace resultam em: 
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onde: 

��
�

���
, ��

�

�
 e ��

�

���
: condutividade hidráulica nos nós � 
 1, � e � � 1 

respectivamente (L×T-1). 

A Equação 2.7 representa uma aproximação por diferenças finitas para a equação 

de Laplace, utilizada para problemas de fluxo unidimensional, estacionário, em meio 

isotrópico e homogêneo. Podem ser aplicadas sobre a equação condições de fronteira de carga 

hidráulica e de fluxo, sendo que para esta é necessária uma manipulação adicional à equação 

2.7, utilizando-se a lei de Darcy. 

Segundo Lima (2010), à medida que se aumenta a complexidade do domínio e de 

suas características, a solução numérica por diferenças finitas pode requerer maior 

discretização e a utilização de malhas irregulares ou curvas, dificultando sua aplicação. Além 

disso, considerando-se a anisotropia e heterogeneidade do meio, o método perde em precisão. 

2.6.2. Elementos finitos 

O método dos elementos finitos consiste em obter uma solução aproximada 

contínua de uma EDP em uma malha de elementos sobre o domínio. O problema é expresso 

na chamada forma fraca (ou forma variacional), o domínio é discretizado em elementos, e as 

variáveis primárias são interpoladas em termos de funções polinomiais de interpolação dos 

valores nos nós do elemento. 

Ao contrário do método das diferenças finitas, a teoria matemática por trás do 

método dos elementos finitos é mais complexa, não cabendo aqui detalhá-la. Lima (2010) 

apresenta um tratamento resumido dos princípios matemáticos básicos para se formular um 

modelo de elementos finitos de um problema de fluxo. A descrição a seguir também é 
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baseada em Istok (1989). Primeiramente tem-se a equação de Richards apresentada na sua 

forma generalizada (Equação 2.8): 

( · ��&�(��� 2 ��

��
 (2.8) 

onde: 

( · : operador divergente; 

(: operador gradiente; 

�&�: matriz de condutividade hidráulica; 

��: vetor de cargas hidráulicas. 

Transportando todos os termos para o primeiro membro tem-se: 

( · ��&�(��� 
 ��

��
2 0 (2.9) 

O próximo passo é derivar uma formulação integral para a equação de Richards. 

Esta formulação leva a um sistema de equações algébricas que pode ser solucionado para 

valores da variável primária em cada ponto da malha. Dentre os métodos para se obter esta 

formulação, o método dos resíduos ponderados é o mais utilizado para problemas de fluxo. 

Neste método é definida uma solução aproximada do problema, que é então utilizada na 

equação original. Esse procedimento gera um resíduo na equação. A solução aproximada é 

expressa em termos de uma função de interpolação. Define-se uma aproximação para  e ": 

"#��, �, �, �� 2 ∑ ����, �, ��"�����*
�$�  (2.10) 

���, �, �, �� 2 ∑ ����, �, �������*
�$�  (2.11) 

onde: 

"#��, �, �, �� e ���, �, �, ��: valores aproximados de cada variável; 

��: número de nós do elemento; 

����, �, ��: função de interpolação; 

"���� e ����: valores (desconhecidos) das variáveis no nó i, em função do tempo. 

No método dos elementos finitos são utilizadas funções polinomiais como 

aproximação. O tipo de elemento adotado para a discretização do domínio corresponde ao 

grau do polinômio de interpolação utilizado. 
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Substituindo-se as Equações 2.10 e 2.11 na Equação 2.9 a igualdade não mais se 

mantém, surgindo então um residual no segundo membro: 

( · ?�&�(���@ 
 ��%

��
2 +��, �, �, �� (2.12) 

onde: 

+��, �, �, ��: residual. 

O residual varia ponto a ponto dentro do domínio, sendo maior ou menor em 

diferentes pontos. Logo, não se pode forçar o residual a ser nulo somente em certos pontos, 

pois ele pode se tornar extremamente alto em qualquer outro local. No método dos resíduos 

ponderados, força-se a integral dos residuais ponderados por uma função ,��, �, �, �� a serem 

zero nos nós do elemento: 

A 4( · ?�&�(B�C@ 
 ��%

��
5 ,��, �, �, ���Ω 2 0 

Ω
 (2.13) 

onde: 

,��, �, �, ��: função de ponderação. 

A escolha da função ,��, �, �, �� depende do tipo de método residual que será 

utilizado. Dentre os existentes, o método de Galerkin é o mais utilizado para problemas de 

fluxo (ISTOK, 1989). Neste método, a função de ponderação para um determinado nó é 

idêntica à respectiva função de interpolação (��) das variáveis primárias. 

Após a determinação das funções � e ,, a Equação 2.13 pode, após algumas 

manipulações, ser resolvida por meio de um sistema de equações algébricas, representado na 

Equação 2.14 (ISTOK, 1989): 

����� � ��� �(�)

��
2 �'� (2.14) 

onde: 

���: matriz de condutividade global; 

��: vetor de cargas hidráulicas; 

���: matriz de capacitância; 

�"�: vetor de umidades volumétricas; 

�'�: vetor de fluxos nos contornos. 



Aplicação de um Solucionador de EDPs na Análise Numérica de Problemas de Percolação ... 20 

B. B. Nascimento 

A resolução do modelo de elementos finitos ainda depende das condições de 

fronteira do problema, sendo elas essenciais ou naturais. As condições de fronteira essenciais 

são especificadas como valores da variável primária em algum ponto nodal. As condições de 

fronteira naturais são valores de fluxo também aplicados em algum ponto nodal da malha. 

2.6.3. Dificuldades numéricas na modelagem de problemas 

Apesar dos métodos numéricos serem uma poderosa ferramenta de análise de 

problemas de percolação em solos, várias são as dificuldades numéricas encontradas na 

obtenção da solução numérica. Essas dificuldades já foram relatadas por um grande número 

de autores na literatura (FORSYTH; WU; PRUESS, 1995; PAN; WIERENGA, 1995; BACA; 

CHUNG; MULLA, 1997; WILLIAMS; MILLER, 1999; MANSELL et al., 2002; BELFORT; 

LEHMANN, 2005; BASHIR; STOOLE; SMITH, 2007; CHENG; PHOON; TAN, 2008) 

Um exemplo de dificuldade numérica é a lenta convergência dos valores 

calculados de carga hidráulica para passos de tempo pequenos e malhas mais refinadas, 

quando são utilizados programas padrão de análise de percolação, como o SEEP/W (CHENG; 

PHOON; TAN, 2008). A maioria das dificuldades está relacionada à própria natureza das 

equações envolvidas e das propriedades do solo não saturado. 

Baca, Chung e Mulla (1997) afirmam que as duas fontes primárias de dificuldade 

numérica são: a natureza fortemente não linear das equações envolvidas (equação de 

Richards); seu caráter matemático único, podendo mudar de comportamento parabólico, para 

comportamento hiperbólico e para comportamento elíptico. O comportamento parabólico 

ocorre em materiais com certas características de retenção de água, em que a capilaridade 

domina o transporte de água. Em materiais mais drenáveis em níveis de saturação 

relativamente elevados, a gravidade geralmente prevalece, surgindo uma íngreme frente de 

molhagem, característica de uma equação hiperbólica. Em condições totalmente saturadas, a 

equação se torna uma simples equação elíptica (i.e. equação de Laplace). O múltiplo caráter 

da equação de Richards impõe certa dificuldade para um algoritmo de resolução, pois este 

deve ser capaz de acomodar os três tipos de EDPs. 

Dificuldades de convergência e precisão da solução surgem em problemas 

envolvendo frentes de molhagem movendo-se por um solo ressecado, fluxo não saturado em 

camadas com grandes diferenças nas propriedades hidráulicas, bem como a formação e 

dissipação de zonas de água acumulada (BACA; CHUNG; MULLA, 1997). Nestes casos são 
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necessários passos de tempo pequenos e malhas bem refinadas, para que o erro fique abaixo 

dos limites especificados, o que gera lentidão na convergência dos modelos, principalmente 

quando não há recursos computacionais suficientes. 

Umas das formas de se contornar as dificuldades citadas é através da aplicação de 

transformações à equação de Richards. Vários autores já propuseram diferentes métodos de 

resolução da equação através de transformações da variável primária. Estas transformações 

são aplicadas à equação de Richards, que pode ser expressa em três diferentes formas. 

Um exemplo de transformação de variável é apresentado por Pan e Wierenga 

(1995). A variável é obtida utilizando-se uma função racional da carga hidráulica: 

. 2 E �

��*�
,   � F 0

�,   � G 0
H (2.15) 

onde: 

.: carga hidráulica transformada; 

1: parâmetro de transformação. 



CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA 

Visando analisar numericamente problemas geotécnicos de fluxo de água em 

solos utilizando um solucionador genérico de EDPs, foram realizadas modelagens de três 

diferentes problemas de percolação. Para a realização das análises foi utilizado o método dos 

elementos finitos, através do software FlexPDE v5. Certos parâmetros foram escolhidos como 

variáveis de cada problema, para verificar sua influência no refinamento do modelo e na 

melhoria do resultado obtido. 

3.1. DESCRIÇÃO DO SOFTWARE UTILIZADO 

O FlexPDE é um ambiente para a resolução numérica de equações diferenciais 

parciais genéricas pelo método dos elementos finitos, desenvolvido pela empresa PDE 

Solutions Inc, capaz de resolver sistemas de EDPs de até segunda ordem. É importante 

ressaltar que os principais fenômenos de interesse da Geotecnia podem ser representados por 

equações de segunda ordem. O FlexPDE pode ser classificado como um ambiente completo 

para a de resolução problemas, devido ao programa realizar todas as funções necessárias para 

se resolver um sistema de EDPs e à facilidade com que se tem para editar o script e analisar 

diferentes variáveis no problema. 

O programa funciona por meio de um script personalizado onde são inseridos os 

parâmetros necessários para a geração do modelo. São eles: variáveis, equações diferenciais, 

domínio do problema, condições de contorno, condições iniciais e passo de tempo (para 

problemas transientes). O programa então gera e soluciona um modelo de elementos finitos 

do problema, baseado no método de Galerkin. A discretização temporal é feita utilizando-se 

diferenças finitas. A visualização dos resultados é feita através de gráficos solicitados pelo 

usuário, podendo serem visualizados ao longo do tempo em análises transientes. Há ainda a 

opção de exportação de gráficos ou dados numéricos para serem visualizados em outros 

softwares, como o Tecplot 360 e o MS Excel. A Figura 3.1 apresenta o ambiente de criação 

de scripts e um exemplo de resultados de uma análise utilizando o programa. 
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A malha é gerada automaticamente pelo 

estruturada. Os tipos de elemento

ambos quadráticos, sendo que também há a opção de se utilizar interpolações lineares ou 

cúbicas. O FlexPDE possui a opção de malha adaptativa

refinamento refina a malha 

especificado, deixando as outras regiões com a malha inicial.

elemento, e se este valor é maior do que o limite o elemento é bipartido, e a solução é 

recalculada para a nova malha.

recursos computacionais disponíveis e aumenta

gradiente das variáveis é muito grande

Figura 3.1 - FlexPDE v5. a) Ambiente de edição de 
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A malha é gerada automaticamente pelo programa sob o domínio, de forma não 

de elementos padrões são o triangular para 2D e o

, sendo que também há a opção de se utilizar interpolações lineares ou 

O FlexPDE possui a opção de malha adaptativa, em que um algoritmo de 

 automaticamente somente em regiões onde há 

, deixando as outras regiões com a malha inicial. O erro é calculado para cada 

elemento, e se este valor é maior do que o limite o elemento é bipartido, e a solução é 

recalculada para a nova malha. O refinamento auto-adaptativo tem por objetivo

recursos computacionais disponíveis e aumentar a resolução dos resultados nas regiões onde o 

gradiente das variáveis é muito grande. 

FlexPDE v5. a) Ambiente de edição de scripts. b) Visualização gráfica.
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sob o domínio, de forma não 

e o tetraédrico para 3D, 

, sendo que também há a opção de se utilizar interpolações lineares ou 

, em que um algoritmo de 

em regiões onde há erro acima do limite 

O erro é calculado para cada 

elemento, e se este valor é maior do que o limite o elemento é bipartido, e a solução é 

adaptativo tem por objetivo otimizar os 

a resolução dos resultados nas regiões onde o 

 

 
. b) Visualização gráfica. 
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A abertura da malha de elementos também pode ser controlada de forma manual, 

através de diferentes parâmetros presentes no programa. Dentre eles, foi utilizado neste 

trabalho o NGRID. Este parâmetro controla o número de elementos na maior dimensão do 

domínio, tendo as dimensões menores um número de elementos correspondente. Assim, a 

abertura de malha é controlada de forma global. Outros parâmetros como o 

MESH_SPACING e MESH_DENSITY, que controlam a malha de forma localizada, não 

foram utilizados. 

Outras opções do programa utilizadas neste trabalho foram ERRLIM e STAGED. 

O primeiro define o nível de erro temporal e espacial da análise quando a malha adaptativa 

está ativa, permitindo um controle adequado sobre o erro numérico. O segundo a 

especificação de valores de um determinado parâmetro escolhido pelo usuário que são 

utilizados em sequência na análise. A cada novo estágio, o programa utiliza a malha e os 

valores da variável primária calculados para o estágio anterior, e utiliza o próximo valor do 

parâmetro especificado na sequência. 

3.2. DESCRIÇÃO DAS ANÁLISES 

Os três problemas de percolação analisados estão listados a seguir: 

♦ Fluxo bidimensional sob uma cortina de estacas prancha cravadas em solo (fluxo 

saturado, estacionário); 

♦ Fluxo bidimensional através de uma barragem de terra de seção mista (fluxo 

saturado/não saturado, estacionário); 

♦ Fluxo solo-atmosfera unidimensional (fluxo saturado/não saturado transiente). 

A descrição de cada problema envolve a descrição da EDP utilizada, da geometria 

do problema, das propriedades do solo e das condições de fronteira adotadas. As variáveis 

analisadas em cada problema são descritas na parte de resultados, visto que não se analisou as 

mesmas variáveis para todos os problemas. 

3.2.1. Fluxo sob cortina de estacas prancha 

O problema escolhido representativo de fluxo bidimensional estacionário 

confinado foi o fluxo sob uma cortina de estacas prancha cravadas em solo. Este é um 

problema clássico, frequentemente utilizado no ensino do traçado manual de redes de fluxo. 
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Uma seção representativa da cortina é escolhida e nela é analisada a percolação. As condições 

estacionária e confinada são estabelecidas devido ao nível d'água à montante se manter 

constante e toda região de solo se manter saturada. A equação que governa o problema é a 

Equação 2.3 escrita na forma bidimensional. 

A Figura 3.2 mostra a seção transversal da cortina analisada. A altura do nível 

d'água em relação ao solo é de 1,5 m. A altura da camada de solo e a profundidade de 

cravação da estaca são de 2,8m e 1,4 m, respectivamente. A espessura da estaca é de 20 cm. 

 
Figura 3.2: Seção transversal analisada 

Devido ao problema ser de fluxo confinado, a única propriedade necessária é a 

condutividade hidráulica saturada do solo, fixada em 2×10-5 m/s, valor típico de um solo 

arenoso. Não foi considerada anisotropia no solo. 

As condições de fronteira foram escolhidas de forma a representar da forma mais 

realista as condições reais do problema. À montante, na fronteira superior, aplica-se uma 

carga hidráulica correspondente ao nível d'água admitido para o problema, considerando o 

plano de referência como sendo o eixo X. Sobre a fronteira esquerda, aplica-se uma carga 

hidráulica também correspondente ao nível d'água, o que significa considerar que o 

reservatório de água represada se estende à montante da região do problema. Sobre a fronteira 

inferior aplica-se fluxo nulo, considerando-se uma camada de material impermeável sob o 

solo da cortina. Sobre a fronteira superior, à jusante, aplica-se uma carga igual à elevação da 

fronteira, considerando que a água esteja nascendo nessa região. Sobre a fronteira direita 

também foi aplicada essa mesma carga, de modo a considerar a continuidade da região à 

jusante. 
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3.2.2. Fluxo através de uma barragem de terra 

O segundo problema analisado foi a percolação durante a fase de operação de uma 

barragem de terra. Está análise é comumente feita para projetos de barragens, e consiste em 

analisar a percolação na fase em que o reservatório está completamente cheio, na sua cota 

máxima fixa. Nesta condição, fluxo é caracterizado como estacionário não confinado, visto 

que o nível do reservatório permanece o mesmo e ocorrem regiões não saturadas no problema. 

A análise é feita de forma bidimensional, escolhendo-se uma seção transversal representativa 

da barragem. 

As propriedades do solo e a geometria do problema foram arbitrados, baseados 

em valores típicos encontrados na literatura. A equação governante do problema é a Equação 

2.3 bidimensional, sendo que, ao contrário do primeiro problema, as condutividades 

hidráulicas não são mais constantes, visto que o problema não é confinado. 

A Figura 3.3 mostra a seção transversal arbitrada da barragem. O terreno da base 

de apoio é composto de uma camada permeável de areia de 30 m de espessura e uma camada 

impermeável de rocha de 120 m de espessura. 

Foi considerada uma barragem mista, tendo um núcleo argiloso e espaldares de 

material granular, com um filtro inclinado faceando o núcleo e um filtro horizontal acima da 

camada permeável, ambos a jusante. A altura do barramento é de 100 m, com uma crista de 

10 m de largura e uma trincheira de 30 m de altura, abrangendo a camada permeável da 

fundação. Esta trincheira possui 15 m de largura de fundo. As inclinações dos espaldares e do 

núcleo são de 1:2,5 e 1:0,22 (V:H), respectivamente. Ambos os filtros possuem 1,5 m de 

espessura. 

 
Figura 3.3 - Seção transversal da barragem 
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As propriedades de interesse no problema são as funções de condutividade 

hidráulica dos diferentes materiais da barragem. Pelo problema ser de fluxo não confinado 

surgem regiões não saturadas no corpo da barragem, onde a condutividade se reduz em 

relação à condutividade saturada. A utilização da condutividade saturada nesse caso gera 

valores de vazão e de gradiente hidráulico, em certas regiões, distantes dos valores reais. Para 

a função de condutividade hidráulica foi utilizado o modelo de Brooks e Corey (1964), 

mostrado na Tabela 2.1. Este modelo foi escolhido devido a sua fácil aplicação e aos valores 

dos parâmetros estarem disponíveis na literatura. A Tabela 3.1 mostra as propriedades 

utilizadas para os diferentes materiais, arbitrados baseados em valores médios encontrados na 

literatura. 

Tabela 3.1 - Parâmetros utilizados do modelo de Brooks e Corey (1964) 

Região /+,-.  (m/s) 0/ (kPa) 1 

Rocha 10-11 10000 4 

Camada permeável 10-5 5 4 

Espaldares 10-3 5 4 

Núcleo 10-8 200 2 

Filtros 10-4 5 4 

A utilização de uma função de permeabilidade gera não linearidades significativas 

na modelagem numérica, o que frequentemente acarreta erros na solução, ou mesmo a 

impossibilita. Para se contornar este fator foi utilizada a solução do modelo em estágios. Esta 

técnica baseia-se no fato de que esquemas de solução não linear iterativos, tais como o 

método de Newton-Raphson, utilizado pelo software, possuem convergência condicionada 

aos valores iniciais adotados durante o ciclo iterativo. Desta forma, em cada estágio a não 

linearidade era introduzida de forma maior no problema, através de um parâmetro ��, que 

representa uma razão de �, de forma que a função de condutividade se torna: 

�� 2 I ����
� , .�J� ��� 
 ��� F %����

� �% ��� 
 ���⁄ �+0 , .�J� ��� 
 ��� G %

H (3.1) 

Foram utilizados cinco estágios na resolução do modelo, através da opção 

STAGED do FlexPDE, sendo que �� variou em 0×�; 0,3×�; 0,5×�; 0,7×� e 1×�. A cada 

novo estágio iniciado o programa utiliza a malha do estágio anterior como malha inicial e , o 

que é mais importante, utiliza a distribuição de carga hidráulica anteriormente obtida como 

valor inicial para a nova solução não linear. 
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As condições de fronteira utilizadas foram estabelecidas de forma a representar da 

melhor maneira possível a condição da barragem durante sua operação. Nas faces em contato 

com o reservatório e na face esquerda do terreno foi aplicada carga hidráulica correspondente 

ao nível do reservatório, considerando a elevação em relação ao plano de referência (face 

inferior). Na face inferior do terreno e no topo da barragem foi aplicada a condição de fluxo 

zero, considerando-se que não há fluxo através dessas faces. Na face direita do terreno e no pé 

da barragem foi aplicada carga hidráulica igual à elevação do pé da barragem em relação ao 

nível de referência, o que corresponde a uma poropressão igual a zero. 

Na face de jusante do barramento foi aplicada uma condição de fronteira de fluxo 

especial, utilizada para que o programa pudesse calcular o ponto onde a linha freática emerge 

a jusante da barragem. Essa condição de fronteira consiste em aplicar um grande valor de 

fluxo de saída nos pontos da face em que a poropressão de água seja acima de zero, sendo a 

solução feita de forma iterativa. Desta forma, a condição é escrita a partir de um condicional: 

K 2 I 0, �- �� F 0
��� , �- �� G 0H (3.2) 

O valor de � escolhido foi de 106. Tem-se, desta forma, uma condição de 

fronteira que procura produzir um valor de poropressão igual a zero a partir do ponto de 

surgimento da linha freática na face da barragem e inexistência de fluxo acima deste ponto. 

3.2.3. Fluxo transiente solo-atmosfera 

O terceiro problema analisado foi o de percolação em uma coluna de solo. O 

problema é expresso de forma unidimensional, tendo a coluna 10 metros de altura. Este tipo 

de representação geométrica é representativo de uma extensa superfície plana de solo. Desta 

forma, o regime de fluxo é essencialmente vertical e as condições de fronteira devem ser 

determinadas apenas para a base e o topo do domínio. Qualquer fluxo não vertical é 

desprezado, e o problema pode ser descrito unidimensionalmente. A equação utilizada foi a 

equação de Richards (Equação 2.2). 

A Figura 3.4 mostra a coluna de solo que foi modelada. A coluna possui 10 m de 

altura, valor fixado durante todas as análises. O valor da largura é irrelevante, visto que o 

problema foi expresso unidimensionalmente. A malha utilizada é unidimensional, o que 

resulta em grande eficiência computacional, quando comparada àquela obtida em problemas 

bidimensionais. 
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Figura 3.4 - Coluna de solo analisada 

Foram realizadas análises em 3 tipos diferentes de solo: areia, silte e argila. As 

propriedades necessárias para a modelagem são a CCSA e a função de condutividade 

hidráulica do solo. Para a modelagem da CCSA foi utilizado o modelo de Gitirana Jr. e 

Fredlund (2004), por estarem seus parâmetros ajustados aos três tipos de solo considerados 

disponíveis na literatura. Foi utilizada a curva unimodal com dois pontos de inflexão para a 

areias e siltes e unimodal com 1 ponto de inflexão para argilas. 

Para a função de condutividade hidráulica foi utilizado o modelo de Campbell 

(1973), presente na Tabela 2.3. Este modelo foi escolhido para que se obtivesse uma função 

de condutividade com derivada de primeira ordem contínua ao longo de toda faixa de sucções, 

evitando-se dificuldades de convergência na solução. 

A Tabela 3.2 mostra os parâmetros do modelo de Gitirana Jr. e Fredlund (2004) 

utilizados para os diferentes tipos de solo considerados. Os valores adotados são típicos e 

foram obtidos de Gitirana Jr. (2005). Os parâmetros $� e $	
� são os valores primário e 

residual da inclinação da curva característica, utilizados para calcular os valores de �	
� e 

%	
�, através das seguintes equações (GITIRANA JR., 2005): 
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�	
� 2 ,123

,4�,123
4$�/LM�- :�------

�5
; 
 15 (3.3) 

%	
� 2 %10%&6123
74  (3.4) 

A Tabela 3.2 também mostra os valores de 0 adotados para o modelo de 

Campbell (1973). Os valores adotados para 0 foram escolhidos de forma que a curva deste 

modelo se ajustasse aproximadamente à curva do modelo de Brooks e Corey (1964). Este 

procedimento é justificado pelo fato de que a equação de Campbell (1973) é uma mera função 

de ajuste, e a formulação de Brooks e Corey (1964) é de fato um método de previsão da 

função de condutividade hidráulica a partir da CCSA. A equação de Brooks e Corey (1964) 

não foi diretamente aplicada por conter uma descontinuidade na sua derivada de primeira 

ordem. 

A Figura 3.4 mostra as condições de contorno aplicadas ao modelo. Na base da 

coluna foi considerado fluxo zero. No topo da coluna foram aplicados diferentes valores de 

fluxo. Os valores escolhidos foram baseados em uma razão da condutividade do material, 

sendo eles 0,1×����
� , 0,5×����

� , 1×����
� , 2×����

� , 4×����
�  e 10×����

� . Foi considerado um tempo 

de análise de 10800 segundos, correspondente à 3 horas. Também foi considerado um nível 

d'água fixo de cota 2 m a partir da base da coluna. A condição inicial de poropressão do 

problema foi a condição hidrostática e o ERRLIM foi fixado em 10-4. 

Tabela 3.2 - Parâmetros escolhidos para a modelagem da coluna de solo 

Parâmetro Areia Silte Argila 


 0,410 0,501 0,534 

�8 9,1×10-6 0,0027 7,5×10-5 

� 0,075 0,05 0,025 

�� (kPa) 2,937 4,398 91,4 

2� 1,446 0,633 - 

2��� 0,047 0,090 - 

����� (m/s) 3,88×10-5 1,42×10-5 5,51×10-7 

$ 4 8 16 

 



CAPÍTULO 4  

RESULTADOS 

Neste capítulo são analisados os resultados obtidos com as análises de percolação 

feitas utilizando-se o programa FlexPDE. 

4.1. FLUXO SOB CORTINA DE ESTACAS PRANCHA 

A Figura 4.1 mostra o problema modelado no programa, com a malha de uma das 

análises feitas aplicada ao domínio. 

 
Figura 4.1 - Cortina de estacas prancha: Malha utilizada em uma das análises 

A cortina é modelada como um pequeno vão cujo fluxo através de suas faces é 

nulo. As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 mostram os gráficos de contorno de carga hidráulica, 

poropressão e gradiente hidráulico para a análise referida. Os contornos de carga hidráulica 

mostram a carga hidráulica se dissipando em direção a jusante. As linhas de contorno são 

perpendiculares à face inferior do domínio, visto que nesta face o fluxo através dela é zero. O 

gráfico de contornos de gradiente hidráulico mostra os maiores gradientes na região abaixo do 

eixo da cortina, e principalmente na ponta da estaca. Isto porque nessa região ocorrem 

mudanças de direção dos vetores de fluxo, gerando gradiente elevados. Na ponta da cortina 

ocorrem os gradientes máximos devido às arestas vivas, que provocam mudanças bruscas de 

direção dos vetores de fluxo. 
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Figura 4.2 - Contornos de carga hidráulica 

 

Figura 4.3 - Contornos de poropressão 

 
Figura 4.4 - Contornos de gradiente hidráulico 

4.1.1. Influência do comprimento da camada de solo 

Foi feita uma variação na dimensão horizontal do domínio, visando verificar sua 

influência nos valores de vazão e gradiente hidráulico máximo obtidos. A escolha desta 

dimensão em uma análise é pertinente, visto que o comprimento escolhido deve representar 

bem a condição real e não deve alterar de forma significativa os resultados obtidos. Foi fixado 
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um valor de NGRID de 50, não se utilizando a malha adaptativa, para que essa não fosse uma 

variável adicional. A Tabela 4.1 mostra 

esta análise. A variação do c

camada de solo. A vazão foi calculada em uma seção abaixo da cortina, 

Tabela 4.1 - Valores de vazão

L (n×H) 

0,5×H 

1×H 

1,5×H 

2×H 

4×H 

8×H 

16×H 

As Figuras 4.5

respectivamente, pela dimensão horizontal do domínio

estabilização dos valores de vazão e gradiente máximo

entre os valores de vazão e gradiente máx

60,60% e -55,99%, respectivamente.
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um valor de NGRID de 50, não se utilizando a malha adaptativa, para que essa não fosse uma 

variável adicional. A Tabela 4.1 mostra os valores de vazão e gradiente máximo obtidos para 

. A variação do comprimento é feita em função de uma razão da 

. A vazão foi calculada em uma seção abaixo da cortina, 

Valores de vazão e gradiente máximo em função de L (NGRID 

Vazão (m³/s) Gradiente máximo

3,419×10-5 

2,040×10-5 

1,645×10-5 

1,466×10-5 

1,363×10-5 

1,364×10-5 

1,347×10-5 

4.5 e 4.6 mostram um gráfico da vazão e do gradiente máximo, 

respectivamente, pela dimensão horizontal do domínio. Observa-se uma tendência de 

dos valores de vazão e gradiente máximo a partir de L igual a 2

valores de vazão e gradiente máximo para L igual a 0,5×H e L igual a 

%, respectivamente. 

Figura 4.5 - Gráfico vazão x L (n×H) 
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um valor de NGRID de 50, não se utilizando a malha adaptativa, para que essa não fosse uma 

ão e gradiente máximo obtidos para 

omprimento é feita em função de uma razão da altura H da 

. A vazão foi calculada em uma seção abaixo da cortina, paralela a seu eixo. 

NGRID = 50) 

Gradiente máximo 

4,09 

2,79 

2,25 

1,89 

1,79 

1,81 

1,80 

gráfico da vazão e do gradiente máximo, 

se uma tendência de 

de L igual a 2×H. A diferença 

H e L igual a 16×H foi de -
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Figura 

Esta discrepância nos valores de vazão e gradiente máximo para os dois casos 

mostra que a dimensão horizontal do modelo influencia significativamente nos resultados da 

análise. Esta dimensão deve ser escolhida de forma que esta influência seja minimizada. Uma 

análise de sensibilidade a este parâmetro

para que se determine o valor ótimo da dimensão horizontal de forma que não seja tão grande 

a ponto de aumentar em muito o tempo de análise e nem tão pequeno a ponto de influenciar 

nos resultados obtidos. 

4.1.2. Influência da abertura da malha

A abertura da malha de elementos finitos é capaz de controlar 

resultados de uma análise. Visando analisar esta influência no FlexPDE, foi 

variação da abertura global da malha de elementos através do 

comprimento fixo da camada de solo
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Figura 4.6 - Gráfico gradiente máximo x L (n×H) 

Esta discrepância nos valores de vazão e gradiente máximo para os dois casos 

a que a dimensão horizontal do modelo influencia significativamente nos resultados da 

análise. Esta dimensão deve ser escolhida de forma que esta influência seja minimizada. Uma 

a este parâmetro é recomendada durante uma análise de

para que se determine o valor ótimo da dimensão horizontal de forma que não seja tão grande 

a ponto de aumentar em muito o tempo de análise e nem tão pequeno a ponto de influenciar 

Influência da abertura da malha 

tura da malha de elementos finitos é capaz de controlar 

resultados de uma análise. Visando analisar esta influência no FlexPDE, foi 

da abertura global da malha de elementos através do parâmetro 

nto fixo da camada de solo de 3,5×H. 
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Esta discrepância nos valores de vazão e gradiente máximo para os dois casos 

a que a dimensão horizontal do modelo influencia significativamente nos resultados da 

análise. Esta dimensão deve ser escolhida de forma que esta influência seja minimizada. Uma 

durante uma análise de percolação, 

para que se determine o valor ótimo da dimensão horizontal de forma que não seja tão grande 

a ponto de aumentar em muito o tempo de análise e nem tão pequeno a ponto de influenciar 

tura da malha de elementos finitos é capaz de controlar o nível de erro nos 

resultados de uma análise. Visando analisar esta influência no FlexPDE, foi feita uma 

parâmetro NGRID, para um 
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Tabela 4.2 - Valores de vazão

NGRID 

10 

20 

40 

80 

120 

160 

Para os valores de vazão não se observam mudanças significativas para diferentes 

aberturas de malha. Porém, para o gradiente máximo verifica

tendência de aumento com o refinamento da malha.

da malha ser capaz de detectar os elevados valores de gradiente hidráulico na região da ponta 

da cortina, observados na Figura 4.4

Figura 4.7 

O refinamento da global da malha a partir do parâme

para aumentar a resolução d

computacional. Isto porque,

não sofrem grandes variações, o refinamento 

esforço computacional, além do que o aumento da resolução da análise somente foi observado 
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Valores de vazão e gradiente máximo em função da abertura de malha

Vazão (m³/s) Gradiente máximo

1,357×10-5 

1,358×10-5 

1,369×10-5 

1,360×10-5 

1,382×10-5 

1,378×10-5 

Para os valores de vazão não se observam mudanças significativas para diferentes 

aberturas de malha. Porém, para o gradiente máximo verifica-se, pela Figura 4.7

tendência de aumento com o refinamento da malha. Isto é explicado pelo fato do refinamento 

da malha ser capaz de detectar os elevados valores de gradiente hidráulico na região da ponta 

da cortina, observados na Figura 4.4. 

Figura 4.7 - Gráfico gradiente máximo x NGRID 

O refinamento da global da malha a partir do parâmetro NGRID se mostra efetivo 

para aumentar a resolução dos resultados da análise, porém ineficiente do ponto de vista 

porque, em regiões distantes do eixo da cortina, cujas variáveis primárias 

não sofrem grandes variações, o refinamento não é necessário, representando um 

esforço computacional, além do que o aumento da resolução da análise somente foi observado 
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e gradiente máximo em função da abertura de malha 

Gradiente máximo 

1,80 

1,80 

1,81 

1,82 

2,04 

2,37 

Para os valores de vazão não se observam mudanças significativas para diferentes 

se, pela Figura 4.7, uma 

pelo fato do refinamento 

da malha ser capaz de detectar os elevados valores de gradiente hidráulico na região da ponta 

 

tro NGRID se mostra efetivo 

os resultados da análise, porém ineficiente do ponto de vista 

em regiões distantes do eixo da cortina, cujas variáveis primárias 

não é necessário, representando um grande 

esforço computacional, além do que o aumento da resolução da análise somente foi observado 
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a partir de valores relativamente grandes de NGRID. Desta forma, a opção de malha 

adaptativa, presente no FlexPDE e que será utilizada no item 4.2.4, se mostra mais eficiente, 

pois o refinamento é feito de forma localizada e o nível de erro da análise pode ser controlado 

pelo usuário. 

4.1.3. Influência do arredondamento da ponta 

Na Figura 4.4 observam-se grandes valores de gradiente hidráulico localizados na 

região da ponta da cortina. Esta concentração de gradiente é devido à presença de arestas 

vivas na ponta, o que gera valores irreais de gradiente máximo na análise, além de poder gerar 

maiores erros, pois elementos muito pequenos são necessários na região para manter a 

resolução dos contornos de gradiente satisfatória. Uma maneira de se contornar este problema 

é através do arredondamento da ponta da cortina, de forma suavizar as arestas presentes. 

Assim, foram feitas análises com a ponta da cortina arredondada e não arredondada. O 

comprimento da camada de solo foi fixada em 1,5×H e o NGRID fixado em 50. A Tabela 4.3 

mostra os valores vazão e gradiente máximo para a ponta arredondada e não arredondada. O 

arredondamento não provocou variação significativa no valor da vazão. Com relação ao 

gradiente hidráulico, houve uma redução de 13,33% com o arredondamento. 

Tabela 4.3 - Vazão e gradiente máximo para ponta arredondada ou não (1,5×H / NGRID 50) 

Condição Vazão (m³/s) Gradiente máximo 

Não arredondada 1,645×10-5 2,25 

Arredondada 1,670×10-5 1,95 

A Figura 4.7 mostra os contornos de gradiente hidráulico para cortina com ponta 

arredondada. Comparando-se esta figura com a Figura 4.4 observa-se uma distribuição dos 

gradientes máximos ao longo de toda ponta, e não somente em suas arestas. 

 

Figura 4.8 - Contornos de gradiente hidráulico para a ponta arredondada 
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4.2. FLUXO ATRAVÉS DE UMA BARRAGEM DE TERRA 

A Figura 4.9 mostra os gráficos de contornos finais para carga hidráulica e 

poropressão de água na barragem, em uma das análises feitas. Verifica-se que os dois gráficos 

formaram perfis típicos para este tipo de análise. A proximidade dos contornos de carga 

hidráulica na região do núcleo indica a sua dissipação ao percolar pelo núcleo, cuja 

permeabilidade é baixa. 

 

 
Figura 4.9 - Gráficos de contorno para a barragem: a) Contornos de carga hidráulica b) Contornos de 

poropressão 

Observam-se poropressões negativas se formando no espaldar de jusante, o que é 

típico, visto que esta região se mantém não saturada durante a fase de operação. As 

poropressões negativas provocam uma diminuição da condutividade no local, causando 

dissipação de carga também no espaldar de jusante. Este tipo de comportamento é totalmente 

ignorado nas soluções clássicas de rede de fluxo, nas quais é definida de forma empírica a 

posição de linha freática e o problema é resolvido graficamente apenas para a zona abaixo da 

freática. A solução numérica pode ser considerada uma solução mais completa e abrangente. 

b) 

a) 
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4.2.1. Influência da utilização da função de condutividade 

A análise de percolação pode ser feita utilizando-se uma condutividade constante 

para os materiais, correspondente à condutividade saturada, ou uma função de condutividade 

que representa de forma mais real a condutividade dos materiais na região não saturada. A 

utilização da condutividade constante leva a valores de vazão e gradiente hidráulico irreais 

para a análise. Porém, foi verificado, como era esperado, que a análise é feita de forma mais 

rápida, visto que são evitadas as grandes não linearidades que a função de condutividade 

introduz no modelo. 

As Figuras 4.10 e 4.11 mostram a evolução da linha freática e dos contornos de 

gradiente hidráulico para 3 dos estágios de uma análise feita. Os estágios correspondem a �� 

igual a 0×�, 0,5×� e 1×�. O primeiro estágio corresponde à condutividade constante saturada, 

enquanto que o último estágio corresponde à função de condutividade completamente 

inserida. Os valores de NGRID e L foram fixados em 80 e 6×Hb (600m). 

 

 

a) 

b) 
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Figura 4.10 - Evolução da linha freática: a) 0×3 b) 0,5×3 c) 1×3 

 

 

 
Figura 4.11 - Evolução dos contornos de gradiente hidráulico: a) 0×3 b) 0,5×3 c) 1×3 

Observa-se que a linha freática sofre uma elevação ao longo da análise, o que 

pode ser explicado pela baixa condutividade do material do espaldar de jusante. A água que 

c) 

a) 

c) 

b) 
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antes atravessava essa região passa a percolar através do núcleo, visto que sua condutividade 

hidráulica acima da linha freática inicial é maior do que a do material granular do talude, 

devido ao alto valor de entrada de ar da argila que o compõe. 

Verifica-se que, para o estágio 1, ocorrem gradientes hidráulicos elevados na 

porção superior do núcleo da barragem. Com a inserção da função de condutividade 

hidráulica, este gradiente deixa de ser importante, sendo os valores máximos, para o último 

estágio, encontrados na base da trincheira, e não mais no topo do núcleo. Esse resultado é 

devido à dissipação da carga hidráulica também no espaldar da barragem, e não somente no 

núcleo, o que alivia os valores de gradiente da região referida. 

A Tabela 4.4 mostra os resultados de vazão e gradiente máximo calculados para 

os 6 estágios. A vazão foi calculada em uma seção vertical passando pelo eixo da barragem, 

perpendicular à base e à crista, abrangendo todo o domínio. 

Tabela 4.4 - Vazão e gradiente máximo para os 6 estágios 

3� Vazão (m³/s) Gradiente máximo 

0×3 5,786×10-6 18,46 

0,1×3 5,426×10-6 20,11 

0,3×3 4,830×10-6 25,05 

0,5×3 4,121×10-6 11,98 

0,7×3 3,122×10-6 7,85 

1×3  2,705×10-6 7,86 

Observa-se uma redução de 53,25% no valor da vazão e 57,42% no valor do 

gradiente máximo entre os valores de �� iguais a 0×� e 1×�, mostrando a significativa 

influência que a inserção  da função de condutividade exerce sobre os resultados da 

análise. 

4.2.2. Influência do comprimento do domínio 

A Tabela 4.5 mostra os valores de vazão e gradiente máximo calculados para 

diferentes comprimentos L do terreno de apoio em função da altura da barragem (100 m). O 

valor de NGRID foi fixado em 80. 
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Tabela 4.5 - Vazão e gradiente máximo para diferentes valores de L (NGRID 80) 

L L (m) Vazão (m³/s) Gradiente máximo 

6×Hb 600 2,705×10-6 7,86 

9×Hb 900 2,710×10-6 7,74 

12×Hb 1200 2,711×10-6 7,74 

15×Hb 1500 2,712×10-6 7,74 

18×Hb 1800 2,712×10-6 7,74 

Verifica-se que as vazões e os gradientes máximos calculados tiveram pequena 

variação para diferentes valores de L, o que indica que a largura do terreno de apoio teve 

pouca influência nos resultados obtidos para este caso. Ao contrário do problema da cortina 

de estacas prancha, devido às dimensões da barragem, as faces laterais do terreno de apoio 

ficam distantes do eixo da barragem, onde se localiza a seção em que se calculou a vazão e as 

regiões de maior gradiente hidráulico, o que faz com que a dimensão horizontal não influencie 

de forma significativa nos valores de vazão e gradiente máximo calculados. 

4.2.3. Influência da abertura de malha 

A Tabela 4.6 mostra os valores de vazão e gradiente máximo calculados para 

diferentes valores de NGRID. O valor de L foi fixado em 900 metros. 

Tabela 4.6 - Vazão e gradiente máximo para diferentes NGRID (L = 9×Hb) 

NGRID Vazão (m³/s) Gradiente máximo 

10 2,712×10-6 7,74 

20 2,712×10-6 7,74 

40 2,712×10-6 7,74 

80 2,710×10-6 7,74 

120 2,705×10-6 7,86 

160 2,744×10-6 8,52 

Observa-se uma mudança significativa nos valores de gradiente máximo, a partir 

de NGRID igual a 120, o que mostra que, semelhante à análise da cortina de estacas prancha, 

é necessário um refinamento relativamente grande para aumentar a resolução dos resultados. 
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4.2.4. Utilização da malha adaptativa 

Uma das funcionalidades de maior destaque no programa FlexPDE é a chamada 

malha adaptativa. Através desta opção o programa refina automaticamente a malha em 

regiões onde o erro calculado é maior do que o valor especificado. A descrição desta opção 

foi apresentada na seção 3.1. 

Como forma de mostrar esta funcionalidade foram feitas duas análises, sendo uma 

utilizando esta opção. Utilizou-se um NGRID inicial de 60 para ambas, e o ERRLIM foi 

fixado em 10-4, valor relativamente pequeno. O valor de L foi fixado em 6×Hb (600m). 

Elementos bastante pequenos são necessários para se representar o filtro da barragem, 

limitando a visualização do efeito da malha adaptativa. Logo, optou-se por retirá-lo desta 

análise.  

A Figura 4.12 mostra as malhas inicial e refinada, no estágio final da análise. 

Observa-se o refinamento localizado da malha na região da base trincheira, onde os valores de 

gradiente hidráulico são altos. A Tabela 4.7 mostra a comparação das vazões e gradientes 

máximos obtidos sem e com o uso da malha adaptativa. 

 

 
Figura 4.12: Malha utilizada na análise. a) Inicial b) Refinada 

 

a) 

b) 
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Tabela 4.7 - Vazões e gradiente máximo obtidos com o uso da malha adaptativa 

 
Malha adaptativa inativa Malha adaptativa ativa Diferença (%) 

Vazão (m³/s)  2,712×10-6 2,818×10-6 3,91 

Gradiente máximo 7,72 16,93 119,30 

Observam-se aumentos de 3,91% e 119,30% respectivamente para a vazão e o 

gradiente máximo, com o uso da malha adaptativa. Assim, com a malha adaptativa combinada 

com o parâmetro ERRLIM, o usuário tem um bom controle do refinamento da análise 

numérica, o que geralmente não ocorre com softwares geotécnicos especializados, que em sua 

maioria não possuem opções de refinamento automático de malha. 

4.3. FLUXO SOLO-ATMOSFERA 

As análises feitas na coluna de solo mostraram que o problema de fluxo solo-

atmosfera é extremamente não-linear, visto que a percolação ocorre na zona não saturada do 

domínio. Isso pode ser visto nas Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 que mostram o perfis de infiltração 

formados para uma precipitação de 1×����
�  em areia, silte e argila, respectivamente, para 1, 2 e 

3 horas de duração. Observa-se a formação e a propagação da frente de molhagem ao longo 

do tempo. Em areia e silte esta frente é bastante íngreme, pois sua condutividade sofre 

grandes variações para sucções acima do valor de entrada de ar. À medida que se caminha em 

direção à base da coluna, o valor de entrada de ar é atingido e a curva sofre um rápido 

declínio. As grandes variações de poropressão (e consequentemente carga hidráulica) são 

difíceis de serem modeladas numericamente, exigindo um refinamento maior de malha na 

região da frente de infiltração e passos de tempo pequenos. O FlexPDE oferece vantagens em 

relação a softwares especializados na resolução de problemas assim, visto que a malha é 

refinada automaticamente e é possível um controle satisfatório do erro espacial e temporal 

através do parâmetro ERRLIM. Em argila não se observa uma frente de molhagem íngreme, 

visto que sua condutividade não sofre uma queda brusca a partir do valor de entrada de ar. 

As Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 mostram os perfis finais de infiltração, ao fim do 

tempo de análise (3 horas), para areia, argila e silte, respectivamente. Observa-se que em 

areias e siltes a poropressão no topo da coluna, no tempo final, se torna positiva para 

precipitações a partir de 2×����
� . Para argila este valor foi de 4×����

� . A poropressão se torna 

positiva pois, a partir de certo valor de precipitação, o volume de água precipitado é maior do 

que o volume infiltrado, e um nível d'água começa a se formar no topo da coluna, provocando 
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as poropressões positivas. Verifica

material, a curva de poropressões se torna uma reta, visto que a condutividade hidráulica se

torna constante. 

Figura4.1

Figura 4.1
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pressões positivas. Verifica-se que, neste caso, a partir do valor de entrada de 

pressões se torna uma reta, visto que a condutividade hidráulica se

Figura4.13 - Areia: perfil de infiltração para precipitação = 1×

Figura 4.14 - Silte: perfil de infiltração para precipitação = 1×

Numérica de Problemas de Percolação ... 44 

se que, neste caso, a partir do valor de entrada de ar do 

pressões se torna uma reta, visto que a condutividade hidráulica se 
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Figura4.1

Figura 4.16 - 
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Figura4.15 - Argila: perfil de infiltração para precipitação = 1×

 Areia: perfis finais de infiltração para diferentes precipitaç
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a: perfis finais de infiltração para diferentes precipitações 
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Figura 4.17 - 

Figura 4.18 - Argila: perfis finais de infiltração para diferentes precipitações
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 Silte: perfis finais de infiltração para diferentes precipitaç

Argila: perfis finais de infiltração para diferentes precipitações
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Silte: perfis finais de infiltração para diferentes precipitações 

 
Argila: perfis finais de infiltração para diferentes precipitações 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi realizada a modelagem de três problemas de percolação através 

de uma ferramenta numérica de solução de EDPs pelo método dos elementos finitos. O 

programa utilizado foi o FlexPDE v5. Os três problemas analisados foram o de fluxo sob uma 

cortina de estacas prancha, fluxo através de uma barragem de terra e a precipitação sobre uma 

coluna de solo. A opção por um solucionador de EDPs na modelagem foi com o intuito de 

apresentar a sua utilização na análise de problemas de percolação, visto que ferramentas assim 

são pouco utilizadas e até mesmo desconhecidas no meio técnico. 

Apresentou-se uma revisão bibliográfica da teoria de fluxo de água líquida em 

solos não saturados e dos métodos numéricos utilizados em análise de fluxo, bem como o 

funcionamento do programa. O FlexPDE possui um grande número de funcionalidades, e 

pode ser utilizado para análises de percolação, podendo-se citar algumas de suas vantagens 

em relação a softwares especializados que se observou neste trabalho: 

♦ A opção de malha auto-adaptativa, que representa uma facilidade em relação 

refinamento manual da malha, permite uma redução do erro numérico na análise e 

se torna uma opção importante na análise de problemas de interação solo atmosfera; 

♦ Possibilidade de controle do refinamento da malha e do erro temporal e espacial, 

permitindo um bom controle do usuário sobre o erro numérico da análise; 

♦ Utilização de quaisquer modelos constitutivos que possam ser expressos 

matematicamente; 

♦ Presença de ferramentas adequadas de solução de problemas não lineares como, por 

exemplo, a opção STAGED; 

♦ Conhecimento e controle do usuário sobre todos os parâmetros e equações utilizados 

na modelagem. 

Foram obtidas conclusões sobre as análises de percolação realizadas no programa. 

A dimensão horizontal em modelos bidimensionais afetou significativamente os 

resultados do modelo da cortina de estacas prancha, porém não afetou de forma significativa o 

modelo da barragem. São recomendadas análises de sensibilidade de um modelo numérico em 
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relação a esse parâmetro, principalmente se as faces laterais do domínio ficam próximas das 

regiões do modelo onde ocorrem os fenômenos de interesse. 

Obteve-se certa redução do gradiente hidráulico no modelo da cortina de estacas 

prancha com o arredondamento da ponta da cortina. Em modelos bidimensionais o 

arredondamento de arestas vivas pode ser utilizado para refinar o modelo e melhorar os 

resultados obtidos de uma forma geral. 

Nas análises bidimensionais, o refinamento global da malha melhorou a resolução 

do valor de gradiente máximo a partir de certo nível de refinamento. O nível de refinamento a 

partir do qual a resolução dos resultados passa a aumentar depende das dimensões do 

domínio. A análise de sensibilidade em relação à malha de elementos, bem como o 

refinamento global da malha podem ser substituídos pela opção de malha auto-adaptativa 

presente no FlexPDE, permitindo ainda ao usuário controlar o erro espacial e temporal do 

modelo. 

A utilização da função de condutividade hidráulica no modelo da barragem 

conduziu a resultados mais realistas de distribuição de gradientes hidráulicos e da posição da 

linha freática. Recomenda-se a utilização da função de condutividade na modelagem 

numérica sempre que possível. 

O modelo da coluna de solo demonstrou a capacidade do programa FlexPDE 

resolver problemas extremamente não lineares. Esta análise resultou em um perfil típico de 

distribuição de poropressões para o problema, para os três tipos de solo considerados. 

Com este trabalho foi possível verificar que o FlexPDE é um programa com 

recursos de solução avançados e adequado para a modelagem numérica de problemas de 

percolação em solos. 

5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho analisou o fluxo desacoplado de água líquida em solos utilizando-

se um solucionador de EDPs. Como temas para trabalhos futuros sugerem-se: 

♦ Análise de problemas de fluxo transiente em barragens, como, por exemplo, a 

modelagem do rebaixamento rápido do reservatório; 

♦ Análise de problemas de evaporação em uma superfície de solo, visto que, neste 

trabalho, analisou-se somente a precipitação sobre uma superfície; 
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♦ Análise de problemas acoplados de fluxo de água líquida, vapor de água, ar e calor, 

demonstrando a capacidade do FlexPDE em resolver várias EDPs simultaneamente; 

♦ Análise de problemas tridimensionais no FlexPDE, visto que este software também 

é capaz de realizar modelagens tridimensionais. 
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