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1. INTRODUÇÃO
Apresentam-se neste trabalho os resultados obtidos com a medição do coeficiente
de Poisson “in situ”, no aterro compactado da barragem de Três Irmãos, durante o
período construtivo. Apesar de tratar-se de dados obtidos há quase 20 anos,
tratam-se de informações de relevante interesse, que não haviam sido ainda
devidamente publicadas.
A importância de sua divulgação surgiu durante a participação em um “wokshop”
sobre instrumentação geotécnica, realizado recentemente nos Estados Unidos,
que contou inclusive com a participação de John Dunnicliff1. Neste “workshop”
contou-se ainda com a participação do Eng. Dan Goins, do Bureau of
Reclamation, diretamente envolvido na auscultação e supervisão das condições
de segurança de um total de 70 diferentes barragens do Bureau, localizadas em
17 diferentes estados do oeste americanos.

2. A IMPORTÂNCIA DO COEFICIENTE DE POISSON
Apesar do coeficiente de Poisson constituir um parâmetro de relevante
importância dos solos e normalmente utilizados nos modelos matemáticos,
envolvendo a análise tensão x deformação em barragens de terra-enrocamento, o
mesmo é normalmente admitido, sendo extremamente raros resultados práticos
de sua medição em obras de engenharia. Se de um lado trata-se de um parâmetro
de importância secundária em muitas das aplicações práticas, em outros constitui
um parâmetro de relevante importância, cujos resultados são importantes para
uma boa simulação teórica do protótipo, assim como para uma análise dos dados
da instrumentação de auscultação.
Poulos & Davies, por exemplo, ao analisarem a distribuição de tensões e
deslocamentos em aterros de barragens e taludes, apresentam a maioria dos
casos teóricos estudados admitindo-se ! = 0,3. Ao estudarem as tensões
horizontais na base do aterro, apresentam os resultados obtidos por Perloff et al.
(67), que investigaram a influência do coeficiente de Poisson, empregando valores
de ! = 0,3 e ! = 0,5, onde observam-se algumas diferenças significativas na
tensão horizontal, nas proximidades da interface aterro-fundação.
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3. TÉCNICA DE MEDIÇÃO EMPREGADA
Em decorrência da ausência de resultados práticos consubstanciando a medição
do coeficiente de Poisson em barragens em geral, decidiu-se proceder à medição
deste coeficiente nos aterros da barragem de Três Irmãos, localizada no rio Tietê,
cerca de 28 km a montante de sua confluência com o rio Paraná. Nesta usina
hidrelétrica as estruturas de concreto ficam posicionadas na região do leito do rio,
interligadas lateralmente à dois maciços de terra que totalizam 3.120 m de
extensão, com 60 m de altura máxima e um volume de 10 x 106 metros cúbicos de
solo compactado.
Tendo em vista que o coeficiente de Poisson é fornecido pela relação entre as
deformações específicas do solo, ao longo das direções normal e axial à uma
determinada orientação, decidiu-se realizar a medição do coeficiente de Poisson
nas proximidades de um medidor de recalques tipo KM, instrumento este de
excelente desempenho, ótima confiabilidade, e que já estaria fornecendo ao longo
da direção vertical, as deformações específicas do aterro. Dois extensômetros
horizontais foram instalados afastados 2,0 m do medidor KM, conforme pode-se
observar na Fig. 1, para a medição das deformações específicas na direção
montante-jusante.

Fig. 1 – Esquema de instalação dos extensômetros horizontais e células de
pressão total nas proximidades do medidor de recalque

Estes extensômetros, com 1,0 m de comprimento, eram integrados por medidores
de junta (com 6 mm de campo de leitura) associados à hastes de extensão, uma
vez que na época não havia ainda experiência, no Brasil, com a utilização de
extensômetros para solo. Por não se ter uma comprovação prévia do desempenho
deste tipo de instrumento, decidiu-se instalar também nas proximidades do
medidor de recalque tipo KM, algumas células de pressão total, para possibilitar o
cálculo do coeficiente de Poisson, através da seguinte expressão, formulada a
partir da hipótese de meio elástico, linear e condição de “plane strain” na seção
transversal instrumentada da barragem. Esta última condição podia ser
considerada bem aceita, vista que as seções instrumentadas foram selecionadas
em trechos em que a barragem apresentava a mesma altura, ao longo de grande
extensão lateral.
Sendo: "v = tensão vertical
"t = tensão transversal
"l = tensão longitudinal
Para a condição de “plane strain”, tem-se: # l = 1/E ("l - ! ("v + "t)) = 0
Portanto:

! = "l / ("v + "t)

Desta forma, na mesma região instrumentada com extensômetros vertical e
horizontal, para a medição das deformações específicas do aterro, foram
instaladas células de pressão total, conjuntamente com células piezométricas,
para a medição da pressões efetivas, ao longo das direções vertical, transversal e
longitudinal, para o cálculo do coeficiente de Poisson através desta última
expressão.

4. RESULTADOS OBTIDOS
Na Fig. 2 apresenta-se a seção transversal da barragem na Est. 25+00, onde
procedeu-se à medição das tensões totais e efetivas do aterro, na base de um
“cutoff”, com resultados muito coerentes, conforme dados a seguir apresentados.
A tentativa de medição das deformações horizontais do aterro, empregando-se
“jointmeters” associados à hastes de extensão, não apresentaram resultados
confiáveis.
Na tabela a seguir apresentam-se as tensões e pressões neutras medidas pelos
instrumentos da Est. 25+00, onde a relação entre a tensão vertical medida e a
tensão fornecida pela expressão ($.H-u) foi igual a 0,99, revelando um ótimo ajuste
de resultados.

Tabela 1 – Resultados da instrumentação na seção transversal Est. 25+00,
durante período construtivo (28,7 m de aterro sobre os instrumentos).
Data

Tensão / Pressão neutra (KPa)
TS-1("v) TS-2 ("v) TS-3 ("l) TS-4 ("t) PN-1 (u) PN-2 (u) PN-3 (u)
27/01/83 0,547
0,610
0,357
0,240
0,070
0,067
0,067
25/01/84 0,550
0,605
0,365
0,245
0,080
0,075
0,075
27/06/85 0,563
0,615
0,350
0,230
0,060
0,055
0,055

Fig. 2 - Seção transversal da barragem na Est. 25+00.

Fig. 3 – Distribuição esquemática dos instrumentos em perspectiva (Est. 25+00)

Destaca-se, inicialmente, que as tensões vertical, longitudinal e transversal
mantiveram-se praticamente constantes, durante estes anos em que o aterro
permaneceu paralisado. Apesar da tensão vertical ter sido medida na base do
“cutoff”, este apresentava apenas 10 metros de altura, com parede bem abatidas,
o que não implicou em um arqueamento significativo do solo.
Os instrumentos instalados na base do “cutoff”, na Est. 25+00, passaram a
evidenciar um bom comportamento da barragem, no que diz respeito à distribuição
de tensões nesta região da barragem, onde um arqueamento seria altamente
desfavorável. Deve-se considerar ainda que, aparentemente, não houve uma
diferença significativa de deformabilidade entre o material do aterro e o solo
residual de basalto, nas laterais do “cutoff”. Foram os seguintes os principais
parâmetros observados, empregando-se sempre as tensões efetivas, para o seu
cálculo:
!"Relação tensão vertical medida / $.H: "v /($.H-u) = 0,99
!"Coeficiente de Poisson: ! = "l / ("v + "t) = 0,43
!"Coeficiente empuxo em repouso longitudinal: Ko = "l / "v = 0,58
!"Coeficiente empuxo em repouso transversal: K’o = "t / "v = 0,34
O coeficiente de Poisson obtido para o aterro compactado da barragem de Três
Irmãos, constituído por um solo coluvionar areno-siltoso, apresentou-se igual a
0,43 aparentemente um pouco mais elevado do que seria de se esperar.
Sabendo-se que os maciços rochosos apresentam coeficientes de Poisson da
ordem de 0,2 e que os aterros apresentam valores normalmente superiores, seria
de se esperar para o aterro de Três Irmãos valores da ordem de 0,3. Tendo em
vista, entretanto, o desconhecimento na determinação do coeficiente de Poisson
em aterros compactados de barragens, pode-se considerar o valor obtido como
razoável e aparentemente coerente.
Conforme seria de se esperar, o coeficiente de empuxo em repouso longitudinal
apresentou-se superior ao coeficiente de empuxo em repouso transversal, em
decorrência do maior confinamento do aterro ao longo da direção longitudinal da
barragem.

5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES
A iniciativa de se medir o coeficiente de Poisson no aterro compactado da
barragem de Três Irmãos partiu do fato de ser extremamente raro a medição deste
parâmetro em barragens de terra ou enrocamento. Considerou-se, então, ser
possível se proceder à estas medições de forma confiável, o que foi realizado com

sucesso no aterro compactado de Três Irmãos, particularmente na seção
transversal da Est. 25+00. Nesta seção a instrumentação foi importante para a
determinação do coeficiente de Poisson ! = 0,43 além de possibilitar verificar que
na base do “cutoff” a tensão vertical apresentou-se igual a 0,99 de ($.H), ou seja,
praticamente igual a tensão vertical teórica fornecida pelo peso do aterro
sobrejacente, quando o aterro apresentava cerca de 29 metros acima da cota de
instalação dos instrumentos.
A inexistência de um arqueamento significativo na base do “cutoff” da Est. 25+00
da barragem de Três Irmãos, foi decorrente da geometria favorável deste
dispositivo de vedação, que com apenas 10 metros de altura e taludes bem
abatidos (1:1), associados provavelmente à parâmetros similares de
deformabilidade entre o aterro compactado e o solo residual de basalto nas
laterais do “cutoff”, impediu que um processo de arqueamento significativo se
desenvolvesse.
Neste trabalho mostrou-se ainda que o coeficiente de Poisson pode ser medido
através da medição em um determinado ponto da barragem, das tensões efetivas
segundo as direções vertical, transversal e longitudinal, ou diretamente através da
medição das deformações específicas do aterro, segundo estas mesmas direções.
Na barragem de Três Irmãos não teve-se sucesso na medição das deformações
específicas ao longo da horizontal, por não se contar com instrumentos
apropriados na época. Atualmente, entretanto, enfatiza-se que os extensômetros
para solo são instrumentos de boa confiabilidade, desde que apropriadamente
instalados, podendo-se obter o coeficiente de Poisson através da medição das
deformações específicas ou das tensões no interior do aterro da barragem,
durante o período construtivo. Destaca-se que as deformações verticais podem
ser facilmente obtidas junto aos medidores de recalque (medições entre placas,
por exemplo), bastando complementar tais dados com a medição das
deformações específicas ao longo da horizontal.
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